INSTITUTO SUPERIOR E CENTRO EDUCACIONAL LUTERANO BOM JESUS - IELUSC

CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO
AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE JORNALISMO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA BOLSISTAS

Estão abertas as inscrições para processo de seleção de bolsistas para a Agência
Experimental de Jornalismo/ Revi. São oferecidas quatro vagas de bolsistas para atuação
na Revi (Revista Eletrônica do Ielusc) a partir do segundo semestre de 2006, além de
dois suplentes, que poderão ser convocados ao longo do semestre.
O processo seletivo compreenderá as seguintes etapas:
1. Inscrições: até 04/08/2006, na coordenação do curso de Comunicação Social,
com a secretária Eliziane Reinert.
2. Prova (eliminatória): dia 07/08/2006, das 14 às 18 horas. A prova terá duas
etapas: na primeira, será aplicado um teste de conhecimentos gerais e de domínio
da língua portuguesa; na segunda, o candidato deverá redigir matéria jornalística a
partir de dados fornecidos pela coordenação. Os inscritos devem se apresentar
pontualmente às 14 horas no Laboratório IV (dependências da Revi).
3. Entrevista com os candidatos classificados na prova prática: dia 09/08/2006.
4. Divulgação do nome dos aprovados na revista, nos murais e na coordenação do
curso: dia 10/08/2006.
Para a seleção, os inscritos deverão cumprir os seguintes requisitos básicos:
a) Estar regularmente matriculado no curso de jornalismo e apresentar assiduidade
mínima prevista no regimento interno da instituição (75% de freqüência nas
disciplinas matriculadas);
b) Ter cursado a disciplina de Redação Jornalística I;
c) Ter disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas.
Os aprovados receberão uma bolsa-auxílio de 50% do valor da mensalidade do
curso no semestre correspondente, observado o teto máximo de 24 créditos por semestre,
mediante o abatimento desse valor na mensalidade devida. O contrato terá a duração de
seis meses, podendo ser prorrogado, no máximo, por período equivalente a critério da
coordenação.
Início das atividades: 14/08/2006.

Joinville, 4 de julho de 2005.
A Coordenação

