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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge amado, Km. 16
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
	E-mail: reitoria@uesc.br	
EDITAL UESC N.º 156
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE BOLSISTAS

O Reitor em exercício da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para Recrutamento e Seleção de bolsista para Projeto de Extensão: RADCOM – Rádio UESC

1. DAS INSCRIÇÕES:
PERÍODO
De 25 de agosto a 29 de agosto de 2014
HORÁRIO
Das 08:00 às 21:00 horas 
LOCAL
Protocolo Geral da UESC, térreo do Pavilhão Adonias Filho
CLIENTELA
Alunos regulares do curso de graduação em Comunicação Social da UESC, matriculados a partir do 3º semestre; 
DOCUMENTOS
Cópia da Carteira de Identidade, do título de eleitor e do CPF; comprovante de matrícula e Histórico Escolar; declaração do estudante informando o tempo de integralização de seu curso; Curriculum Lattes comprovado; Plano de trabalho assinado.*
VAGAS
(03), sendo:
1(uma) vaga para contratação imediata
2(duas) vagas para cadastro reserva  
TURNO DO ESTÁGIO
Matutino

2. DA SELEÇÃO: 
DATA e HORÁRIO
Dia 01 de setembro de 2014, das 08:00 às 12:00 horas, conforme ordem de inscrição.
LOCAL
Rádio UESC (2º andar do Pavilhão Adonias Filho), 
AVALIAÇÃO
Será realizada através do exame de desempenho escolar, entrevista e avaliação do plano de trabalho (Anexo 1), que versará sobre proposta de atividade a ser realizada pelo estudante, podendo abranger: criação de programas de rádio; documentários radiofônicos; inserção de rádio em escolas; ou outras propostas que se enquadrem nos interesses do projeto Radcom. 

3. DA DURAÇÃO DA BOLSA
A bolsa terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovada por mais 12 (doze) meses, vedada a prorrogação após esse período.

4. DA REMUNERAÇÃO
Ao Bolsista será concedida e paga, mensalmente, uma Bolsa Auxílio à Educação pelo Trabalho, cujo valor fixado obedece à Portaria Reitoria UESC nº 225, de 30 de maio de 1997.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 14 de agosto de 2014.




EVANDRO SENA FREIRE
REITOR EM EXERCÍCIO

ANEXO ÚNICO DO EDITAL UESC Nº 156
MODELO DE PLANO DE TRABALHO
O Plano de Trabalho deverá ser entregue junto com os outros documentos exigidos no edital, contendo os seguintes itens:
• Introdução/justificativa: 
Texto que fale sobre as intenções do candidato ao ingressar no projeto Radcom e a relevância das atividades que pretende realizar.

• Atividade Proposta: 
Texto explicativo sobre a atividade proposta, traçando perfil e linguagem utilizada.

• Objetivos: 
Quais objetivos quer alcançar com a atividade proposta.

• Metodologia: 
Como a atividade será realizada?

• Cronograma de Atividades: 
Cronograma de execução da atividade proposta que não ultrapasse 1 ano.














