UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA E ARQUEOLOGIA

Edital para Estágio Observatório Conflitos Ambientais Comunicação Social
O GESTA/UFMG - Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais – convida
alunos e alunas do curso de graduação em COMUNICAÇÃO SOCIAL a se
candidatarem a um estágio remunerado no âmbito do Projeto Observatório dos
Conflitos Ambientais de Minas Gerais.
O/A estagiário/a será co-responsável pelas ações de comunicação do GESTA,
incluindo:
- produção, inserção e gerenciamento de conteúdo do Observatório dos
Conflitos
Ambientais
de
Minas
Gerais
(http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br) que abrange o Mapa dos
conflitos
ambientais
de
Minas
Gerais
(http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/observatorio-de-conflitosambientais/mapa-dos-conflitos-ambientais/),
- atualização e gerenciamento das mídias sociais utilizados pelo Gesta
(facebook e youtube);
- produção de conteúdo em texto (notícias, notas, releases) e imagens
(fotografia e vídeo) a partir das ações de pesquisa e extensão realizadas
no âmbito do grupo.
- Desenvolver projetos gráficos e diagramação de materiais relacionados às
atividades do Gesta, incluindo edição e tratamento de imagens, e,
eventualmente a criação de identidades visuais de materiais como
cartazes, folders, cartilhas, dentre outros.
Carga horária semanal: 20 horas.
Número de vagas: 01 (uma)
Duração do estágio: de 15 de março a 31 de dezembro de 2018.
Remuneração equivalente a uma bolsa de extensão/iniciação à pesquisa na
graduação (R$ 400,00 - quatrocentos reais por mês)
Pré-requisitos:
- Ser aluno/a regularmente matriculado/a, preferencialmente a partir do 5o
período do curso de graduação em Comunicação Social;
- Ter disponibilidade para reunião do grupo de pesquisa às quintas-feiras à
tarde (na Fafich) e viagens eventuais.
- Conhecimentos em linguagens de mídias sociais e experiência no
gerenciamento das mesmas;
- Conhecimento nos usos de programas de edição de imagens/texto, como
o Corel Draw X6 e softwares da Adobe como Illustrator CS+, Photoshop
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CS+ e InDesign CS+. (Obs.: desejável, mas não imperativo)
Os interessados deverão encaminhar uma mensagem contendo a ficha de
inscrição em anexo, o histórico escolar e o currículo para o endereço
gesta@fafich.ufmg.br, assunto  “Seleção  Estágio Comunicação”,  até às 17
horas do dia 06 de março.
As entrevistas serão agendadas por email para os dias 08 e 09/03/2018,
conforme número de inscritos.
Professoras responsáveis:
Andréa Luisa Zhouri Laschefski
Ana Flávia Moreira Santos
Raquel Oliveira Santos Teixeira
Contato: (31) 3409-6301
GESTA/UFMG
Sala 2001 - FAFICH, Campus da UFMG.

