
 

Edital Retificado - SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS CIÊNCIA E CULTURA 

 

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

de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia a participarem de seleção de bolsistas para integrar a 

Agência de Notícias em CT&I - Ciência e Cultura. Essa atividade conta com o apoio institucional da Pró-

Reitoria de Planejamento, Faculdade de Comunicação (FACOM), do Programa Conhecimento Livre e 

Divulgação Científica (C_Livre) e do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (Pós Cultura). 

A seleção acontecerá no dia 16 de outubro de 2018 (terça-feira), a partir das 14 horas, na sala da 

Agência de Notícias, localizada no térreo da FACOM. A seleção será realizada através de uma 

entrevista e prova escrita - produção de texto jornalístico (para a vaga de redação) e prova de 

criação (para a vaga de designer). 

A Agência de Notícias Ciência e Cultura é um veículo online especializado em temas de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (CT&I), cujo conteúdo é produzido por bolsistas e alunos da Faculdade de 

Comunicação da UFBA, bem como por jornalistas especializados em CT&I e colaboradores. Os 

repórteres/estagiários da Agência de Notícias produzem entrevistas com pesquisadores, reportagens, 

cobertura de eventos científicos, além de publicar artigos de opinião. É responsável pelo primeiro Banco 

de Pesquisadores do estado da Bahia, direcionado à imprensa brasileira. 

Disponibilizamos as seguintes vagas: 

1 Bolsas de extensão para repórter (Alunos de Jornalismo) 
Turno: Tarde (20h semanais | Período Vespertino) 
Remuneração: R$ 400,00 

 

1 Bolsas de extensão para designer (Alunos de Designer) 
Turno: Tarde (20h semanais | Período Vespertino) 
Remuneração: R$ 400,00 

 

FASES DA SELEÇÃO: 
 

1a Etapa: Encaminhamento dos Currículos: até às 23 horas do dia 14 de outubro de 2018 (domingo). 

Encaminhar para bortolie@gmail.com e para cienciaecultura.ufba@gmail.com. 
 

2a Etapa: Entrevistas: 16 de outubro de 2018 (terça-feira), às 14 horas (sala da Agência de Notícias, 

térreo da FACOM). 

mailto:bortolie@gmail.com
mailto:cienciaecultura.ufba@gmail.com


Divulgação dos nomes dos selecionados: dia 18 de outubro de 2018 (quinta-feira), por e-mail. 
Entrega da documentação:  19 de outubro de 2018 (sexta-feira). 

Início das atividades:  23 de outubro de 2018 (terça-feira). 
 

Atenciosamente, 
 

 

 

 

Simone Bortoliero  

Coordenadora da Agencia de Noticias – Ciência e Cultura 
E-mail: www.cienciaecultura.ufba.br 

Telefone: (71) 3283 - 6179 

http://www.cienciaecultura.ufba.br/

