ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LUTERANA BOM JESUS / IELUSC
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO
AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE JORNALISMO/REVI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA BOLSISTAS
Estão abertas as inscrições para processo seletivo de bolsistas para a Agência
Experimental de Jornalismo/Revi que trabalharão de segunda a sexta-feira, no período da
tarde. São oferecidas quatro vagas a serem preenchidas a partir de 1º de abril de 2009.
O processo seletivo compreenderá as seguintes etapas:
1. Inscrições: de 26 de fevereiro a 12 de março, na coordenação do curso de
Comunicação Social, com a secretária Bruna Ribeiro.
2. Prova eliminatória: dia 17 de março, das 14 às 18 horas. A prova irá
averiguar a capacidade de o aluno se expressar nas diversas modalidades
da linguagem jornalística. Os inscritos devem se apresentar pontualmente
às 14 horas no Laboratório IV (dependências da Revi).
3. Entrevista: dia 19 de março, das 14 às 18 horas.
4. Prova classificatória: os candidatos pré-classificados cumprirão diferentes
atividades na Revi durante a semana de 23 a 27 de março.
5. Divulgação do resultado na Revi, nos murais e na coordenação do curso: 30
de março de 2009.
Para a seleção, o inscrito deverá 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 ou estar cursando a disciplina de Redação Jornalística III;
c) Ter disponibilidade para trabalhar, no mínimo, de segunda a sexta-feira, das 14
às 18 horas.
d) Demonstrar domínio de redação jornalística e aptidão ou interesse para trabalhar
com áudio e vídeo.
Os aprovados receberão uma bolsa-auxílio de 35% abatidos do valor da

mensalidade do curso no semestre correspondente (observado o teto máximo de 24
créditos por semestre), vale transporte e férias proporcionais. O contrato terá a duração
de seis meses, podendo ser interrompido a qualquer momento ou prorrogado por período
equivalente, a critério da coordenação.
Início das atividades: 1º de abril de 2009.
Joinville, 26 de fevereiro de 2009.
A Coordenação

