
EDITAL 01/2018

CENTRO DE COMUNICAÇÃO DEMOCRACIA E CIDADANIA

SELEÇÃO DE NOVOS MEMBROS

O Centro de Comunicação Democracia e Cidadania (CCDC), órgão complementar da

Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, informa aos estudantes

dos cursos de Comunicação com habilitação em Jornalismo e em Produção em

Comunicação e Cultura que está aberto o processo de seleção para NOVOS

MEMBROS do CCDC UFBA.

A seleção visa o preenchimento imediato de 06 (seis) vagas para novos membros, com

possibilidade de bolsa. Os seis estudantes selecionados serão incorporados ao CCDC a

partir do dia 18 de junho de 2018. Obedecendo a ordem de classificação, os novos

membros serão somente incorporados ao CCDC como bolsistas na medida em que

forem surgindo vagas.

Das atividades:

Os novos membros farão atividades de monitoramento de canais e plataformas de

comunicação, matérias, coberturas e organização de eventos para divulgação de

resultados de pesquisa do CCDC.

Do processo seletivo:

O processo seletivo se dará por meio de inscrição on-line e de entrevista.

Da inscrição on-line:

É necessário que os interessados enviem um e-mail para ccdcufba@gmail.com com os

seguintes documentos:

 Currículo;

 Ficha de inscrição;
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 Carta de intenção dizendo por que deseja participar do CCDC (no mínimo 01

lauda; no máximo, 05).

Dos requisitos para a inscrição:

Estão aptos a participarem do processo seletivo estudantes:

 Devidamente matriculado/a na Faculdade de Comunicação na habilitação em

Jornalismo, ou Produção em Comunicação e Cultura;

 Ter disponibilidade de 16 horas semanais para atividades de pesquisa e

extensão, no período da tarde;

 Não estar vinculado a nenhum outro programa de bolsas, contrato de trabalho

e/ou de estágio.

Do período de inscrição:

De 04 a 08 de junho de 2018.

Da divulgação dos inscritos e data para entrevista:

11 de junho por email.

Da entrevista:

As entrevistas ocorrerão nos dias 12 e 13 de junho de 2018, das 14 às 17 horas, na sala

do CCDC, localizada no primeiro andar da FACOM.

Da divulgação do resultado:

Dia 15 de junho, por e-mail e blog do CCDC.

Início das atividades:

18 de junho de 2018

Disposições gerais:

Todos os casos não contemplados serão resolvidos pela Banca de Seleção.
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