
 

 

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 

ÁREAS: JORNALISMO / PUBLICIDADE E PROPAGANDA / RÁDIO E TV 

MODALIDADE: ESTÁGIO NÃO-REMUNERADO 

 

A Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa Horizontes (Unasp FM), comunica que estarão 

abertas, no período de 6 a 13 de agosto, as inscrições para o PROCESSO SELETIVO DE 

ESTAGIÁRIOS do segundo semestre de 2018, destinado a estudantes regularmente 

matriculados e com frequência efetiva nos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e 

Rádio e TV do Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp), Campus Engenheiro 

Coelho. As inscrições poderão ser feitas junto à redação da Unasp FM, nos seguintes horários: 

das 13 as 15 horas. O processo de seleção seguirá as regras dispostas a seguir: 

1 – INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 O Processo Seletivo de Estagiários para a Unasp FM será realizado pelos professores 

responsáveis em 14 de agosto de 2018, por meio de entrevista e análise de portfólio no 

horário agendado no ato da inscrição; 

1.2 O Processo Seletivo de Estagiários tem por objetivo identificar estudantes para estágio de 

complementação educacional, em atividades compatíveis com a área de formação 

acadêmica, possibilitando-lhes vivenciar, na prática, os conhecimentos teóricos que lhes 

foram ministrados; 

1.3 O Estágio não oferta bolsa de estudo ou cria vínculo empregatício de qualquer natureza 

com a Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa Horizontes (Unasp FM) ou sua 

mantenedora (Unasp-EC), e sua realização dar-se-á mediante Termo de Compromisso, 

celebrado entre o estudante e a Supervisão de Estágios, com a interveniência obrigatória 

da Coordenação de Curso; 

1.4 Para efeito de validação do estágio, será considerada a frequência mensal do estagiário, 

deduzindo-se os dias de ausências não justificadas; 

1.5 A carga horária do estágio será de 20 (vinte) horas semanais, distribuídas em jornadas de 

quatro horas, durante o segundo semestre de 2018, cujo período de trabalho se inicia em 

20 de agosto e se encerra em 7 de dezembro. 

1.6 Havendo interesse do setor, o estagiário poderá ter o seu contrato renovado por mais um 

semestre. 

2 - VAGAS E PRÉ-REQUISITOS 

2.1 Serão destinadas 15 vagas para os alunos de Jornalismo, assim distribuídas: 50% das vagas 

para o turno matutino e 50% das vagas para o turno vespertino. 



2.2 Serão destinadas 10 vagas para os alunos de Publicidade e Propaganda, assim 

distribuídas: Atendimento (2 vagas), Direção de Arte (4 vagas), Redator (2 Vagas) e Redes 

sociais (2 vagas), sendo 50% das vagas para o turno matutino e 50% das vagas para o turno 

vespertino. 

2.3 Serão destinadas 10 vagas para os alunos de Rádio e TV, assim distribuídas: Edição de 

áudio (4 Vagas), Operador de áudio (2 vagas) e Produtor (6 vagas), sendo 50% das vagas 

para o turno matutino e 50% das vagas para o turno vespertino. 

2.4 Poderá participar da seleção de estágio o estudante que atenda as seguintes condições:  

2.4.1 Estar regularmente matriculado e comprovadamente frequentando as aulas 

2.4.2 Que tenha completado o segundo ano de curso; ou seja, frequente pelo menos o 

terceiro ano.  

2.4.3 Os alunos dos dois primeiros anos que desejarem adquirir experiência terão suas horas 

registradas como complementares. 

2.4.4 Cada estagiário receberá ao final do semestre um certificado, no qual constarão o 

setor, as horas trabalhadas, as tarefas cumpridas. 

2.4.5 A certificação se condiciona à obrigatoriedade da presença e cumprimento das tarefas 

e pautas/atividades determinadas. 

3 – ATIVIDADES 

3.1 Os estagiários de Jornalismo poderão atuar junto à Unasp FM nas seguintes áreas: 

Produção de conteúdo jornalístico, reportagem, locução, apresentador em áudio e vídeo, 

produção de conteúdo para internet, desenvolvimento de novos projetos em jornalismo, 

interagir com a Rede Nacional de Rádios e emissoras parceiras, além de participar da 

Redação Integrada (ABJ/Unasp FM). 

3.2 Os estagiários em Publicidade e Propaganda serão desafiados a dominar a interação com 

redes sociais digitais, desenvolver campanhas promocionais, desenvolver novos produtos, 

atender clientes reais da Unasp FM, criar peças, além de organizar e promover eventos. 

3.3 Os estagiários em Rádio e TV poderão atuar junto à Unasp FM nas seguintes áreas: Edição 

de áudio, operação audiovisual, produção de conteúdo para entretenimento, direção e 

criação de novos projetos, interação com redes sociais e geração de lives. 

4 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 A divulgação dos aprovados no Processo Seletivo será feita em 15 de agosto de 2018, com 

divulgações na página oficial da Unasp FM no Facebook, envio de e-mail e contato 

telefônico. 

4.2 Os prazos não serão prorrogados. 

4.3 Em caso de dúvidas, as coordenações de jornalismo e comunicação social serão os fóruns 

escolhidos para elucidações. 

Engenheiro Coelho, 1º de agosto de 2018 

Unasp FM – Conectando Novas Ideias 


