Edital - SELEÇÃO DE BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS
AGÊNCIA DE NOTÍCIAS EM CT&I - CIÊNCIA E CULTURA
Convocamos os discentes da Faculdade de Comunicação, das habilitações em
Jornalismo e em Produção em Comunicação e Cultura, e em Bacharelado
Interdisciplinar, da Universidade Federal da Bahia a participarem de seleção
de bolsistas e de voluntários 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) e do
Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (Pós Cultura).
A seleção acontecerá a partir do dia 17 de novembro de 2021 (quarta-feira)
e, com entrevista no dia 24 de novembro, a partir das 14 horas, de forma
virtual, por meio da plataforma Google Meet. A seleção será realizada por
meio de duas etapas: preenchimento do formulário de inscrição e
entrevista.
A Agência de Notícias Ciência e Cultura é um projeto de extensão
especializado em temas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), que tem
como objetivo a formação de jornalistas e comunicadores para a cobertura de
Jornalismo Científico. A produção é feita por bolsistas e alunos da Faculdade
de Comunicação da UFBA, bem como por jornalistas especializados em CT&I
e colaboradores. Os repórteres/estagiários/voluntários 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.
Recentemente estamos elaborando um projeto para a criação do podcast da
Agência. Em breve teremos novidades à nossa porta.
Disponibilizamos as seguintes vagas:
1 Repórter (Alunos de Jornalismo)
Turno: Tarde (20h semanais | Período Vespertino)
Bolsista com remuneração de R$ 496,00 (R$ 364,00 - bolsa-auxílio + R$
132,00 - transporte)

2 Repórteres e fotógrafos (Alunos de jornalismo e de produção Cultural)
Turno: Tarde (20h semanais | Período Vespertino)
voluntários
1 Produtor / Editor de vídeo (Alunos de jornalismo e bacharelado)
Turno: Tarde (20h semanais | Período Vespertino)
Voluntário
1 Social Media (Alunos de Jornalismo/ Produção Cultural/ Bacharelados
Interdisciplinares)
Turno: Tarde (20 h semanais | Período Vespertino)
Voluntário
FASES DA SELEÇÃO:
1a Etapa: Preenchimento de formulário eletrônico: até às 23 horas do dia
22 de novembro de 2021 (segunda-feira).
Formulário eletrônico: https://forms.gle/VK2QRwwTWkRLtJSJA
2ª Etapa: Entrevistas: 24 de novembro de 2021 (quarta-feira), às 14 horas
(sala virtual do Google Meet).
Divulgação dos nomes dos selecionados: dia 26 de novembro de 2021
(sexta-feira), por e-mail.
Entrega da documentação: 29 de novembro de 2021 (segunda-feira).
Início das atividades: 29 de novembro de 2021 (segunda-feira).

Atenciosamente,
José Roberto Severino
Coordenador da Agência de Notícias – Ciência e Cultura
E-mail: www.cienciaecultura.ufba.br
Telefone: (71) 3283 - 6188

