
 

 

    

PROGRAMA -Conhecimento livre e divulgação científica (C_LIVRE)  

       Projeto Agência de Noticias em CTI - Ciência e Cultura 
 

Edital - SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 

Convocamos os discentes da Faculdade de Comunicação, da habilitação em Jornalismo 

e Produção Cultural da Universidade Federal da Bahia a participarem de seleção 

de bolsistas  para integrar a “Agência de Notícias em CTI - Ciência e Cultura“- da 

FACOM, em parceria com o Programa  Conhecimento Livre e Divulgação Cientifica 

(C-LIVRE) da Faculdade de Educação, ambos da UFBA. Essa atividade conta com o 

apoio institucional da Pró-Reitoria de Planejamento, Faculdade de Comunicação 

(FACOM), Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (Pós Cultura), 

Faculdade de Educação (FACED), Instituto de Matemática/Departamento de Ciência da 

Computação e Pró-Reitoria de Extensão. 

As atividades serão desenvolvidas nas dependências da Agência de Noticias (FACOM) 

e na Rádio da FACED (ÉduCANAL) e compreendem a produção de conteúdo 

multimídia em temas de Ciência, Tecnologia e Inovação (realização de entrevistas e 

reportagens, levantamento de fontes cientificas no estado da Bahia, cobertura de eventos 

científicos, produção de vídeos, edição de imagem e som, produção de programas de 

rádio, pesquisa e produção de roteiro). 

VAGAS  

1 bolsista para a FACED (ÉduCANAL) 

5 bolsistas para a FACOM (Agência de Notícias em CTI)  

Turno: Vespertino 

Carga Horária: 20h semanais 

Valor da Bolsa - R$ 400,00 reais 

Duração: 12 meses 

Observação: a partir do 2º semestre do curso 

 



FASES DA SELEÇÃO: 

 

1
a
 Etapa: Encaminhamento dos Currículos. Até às 23:00 do dia 29 de julho (6 feira) . 

Encaminhar para bortolie@gmail.com com assunto: Interesse em Bolsa de Extensão 

 

2
a 

Etapa: Entrevistas: 01 de agosto de 2016, às 14 horas (sala da profª. Simone 

Bortoliero, 1º. Andar da FACOM) 

Divulgação dos nomes dos selecionados: dia 05 de agosto (por email) 

Entrega da documentação e início das atividades: 08 de agosto de 2016  

 

Atenciosamente, 

 

Simone Bortoliero  

Coordenadora da Agência de Notícias – Ciência e Cultura 

(www.cienciaecultura.ufba.br)  

FACOM 

 

Nelson Pretto 

Coordenador do Programa Conhecimento Livre e Divulgação Cientifica 

FACED 

mailto:bortolie@gmail.com
http://www.cienciaecultura.ufba.br/

