EDITAL FLD 02/2018
SELEÇÃO DE ESTÁGIO DE COMUNICAÇÃO

1. DA RESPONSABILIDADE
A FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA – COMIN, sito à Rua Amadeo Rossi, 467,
Morro do Espelho, São Leopoldo (RS) – torna público que estão abertas, no período
de 16/07/2018 a 05/08/2018, inscrições para o processo seletivo para contratação
de estagiária ou estagiário na área de Comunicação Social/Jornalismo, cursando a
partir do 05º semestre, conforme informações e condições descritas abaixo.

2. DO OBJETO
Contratação de uma (01) pessoa para estágio, a partir do 05º semestre na área de
Comunicação Social/Jornalismo.

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
3.1

Enviar

currículo,

conforme

modelo

em

anexo,

para

o

e-mail

patriciaweege@fld.com.br, até 05 de agosto de 2018
3.2. Currículos pré-selecionados serão convidados para entrevista
e comunicados por telefone; demais serão informados por e-mail.
3.3. Entrevistas com as pessoas pré-selecionadas: 14/08 a 23/08/2018
3.4. Divulgação do resultado, por e-mail: 24/08/2018.
3.5. Início das atividades: 03/09/2018, mediante assinatura de contrato.

4. PRÉ REQUISITOS
Estudante de graduação a partir do 05º semestre do Curso Superior em
Comunicação Social/Jornalismo.
Capacidade de comunicação oral e escrita.
Habilidade com internet, principalmente com redes sociais.
Bom conhecimento do pacote Office.
Familiaridade com programas de editoração eletrônica e de tratamento de imagens.

5. CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS DESEJADAS
Domínio das ferramentas de informática: processador de texto, planilhas e
programas específicos da área.
Inglês intermediário.
Habilidade em comunicação, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe.
Atendimento a públicos diversificados.
Proatividade, articulação, criatividade e inovação.
Identificação e interesse pela questão indígena e indigenista e demais temas no
campo de direitos.
Condições de assumir atividades em viagens, quando necessário.

6. ATRIBUIÇÃO DO CARGO
Principais atividades:
Apoio na produção de conteúdo para os canais de Comunicação (site institucional,
redes sociais, boletim informativo e materiais audiovisuais).
Atualização de site e redes sociais.

7. DA REMUNERAÇÃO
R$6,36 por hora.

8. BENEFÍCIOS
Vale transporte e seguro de vida.

9. HORÁRIO
Horário de estágio: 30 hs semanais.

Obs.: Despesas com mudança, caso a pessoa selecionada seja de outra cidade ou
estado, não serão cobertas pela Fundação Luterana de Diaconia.
Porto Alegre, 06 de julho de 2018.
Para mais informações ou dúvidas:
Fundação Luterana de Diaconia – FLD
Com Patricia Weege
Fone: (51) 3225-9066
E-mail: patriciaweege@fld.com.br
https://www.fld.com.br/page/contratacoes

