
EDITAL N° 017/2018  
FAESA CENTRO UNIVERSITÁRIO  
CENTRO DE PESQUISA E EXTENSÃO  
 

O presente Edital dispõe sobre os 
procedimentos relativos à seleção de 
candidatos para o Laboratório de 
Comunicação Multiplataforma - 
ComunicaLAB. 

 
O Centro de Pesquisa e Extensão da FAESA torna público a todos os interessados que 
estão abertas as inscrições para seleção de alunos extensionistas para participação no 
projeto Laboratório de Comunicação Multiplataforma - ComunicaLAB. Este Edital será 
regido pelo Centro de Pesquisa e Extensão que, através de suas atribuições, detém a 
competência para receber os documentos e analisar as inscrições, a fim de selecionar 
os alunos para participarem do projeto.  
 
OBJETIVOS 
 
Art. 1º. Selecionar 30 (trinta) alunos, dos cursos da Unidade de Comunicação Social, 
interessados em participar do projeto oferecido pelo Centro Universitário FAESA em 
parceria com o Núcleo de Comunicação e Marketing da Instituição. 
 
DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO/SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 
 
Art. 2.º. Poderão se inscrever para o projeto Laboratório de Comunicação 
Multiplataforma, os alunos regularmente matriculados nos cursos de Publicidade e 
Propaganda e Jornalismo oferecidos pela FAESA, que atendam aos seguintes critérios:  
- Ser aluno regularmente matriculado ou egresso dos cursos de Comunicação 
oferecidos pela FAESA;  
- Não estar sob sanção disciplinar;  
- Não ter débito, de qualquer natureza, junto à Instituição;  
- Ter disponibilidade de tempo para se dedicar ao projeto;  
- Ter CR 6,0 no mínimo;  
- Perfil desejado: proatividade, domínio de escrita e leitura, sensibilidade com o social, 
aproveitamento nas disciplinas cursadas, facilidade para trabalhar em equipe, ética, 
compromisso, solidariedade e assiduidade; 
- Ter habilidade para atuar com alguma das seguintes funções: edição de texto para 
site, assessoria de imprensa, gestão de mídias sociais, produção/edição de vídeo, 
fotografia, reportagem, direção de arte e produção de peças radiofônicas.  
 
O PROJETO  
 
Art. 3º. Este projeto tem por objetivo proporcionar ao aluno dos cursos de Jornalismo e  
Publicidade e Propaganda da FAESA a experiência de um ambiente de comunicação 
integrada com a cobertura de um grande evento institucional, que é a Jornada Científica. 
 
Art. 4º. A participação dos alunos no projeto não implica em vínculo empregatício com 
a Instituição. As demais normas para que o aluno participe do projeto estão 
estabelecidas no termo de compromisso do extensionista que será assinado pelas 
partes envolvidas.  
 
 
 



ETAPAS DE SELEÇÃO E CRONOGRAMA  
 

06/09/2018 Abertura das Inscrições 

10/09/2018 Fechamento das Inscrições 

12/09/2018 Resultado Final 

13/09/2018 Assinatura do Termo de Extensionista 

13/09/2018 Início do projeto  

 
RESUMO DO EDITAL  
Projeto: ComunicaLAB - Laboratório de Comunicação Multiplataforma 
Coordenador do Projeto: Profª Mirella Bravo de Souza Bonella  
Cursos envolvidos: Publicidade e Propaganda, Jornalismo 
Vagas: 30 voluntários de extensão, sendo 10 para cada turno: 
Manhã: de 9h as 12h 
Tarde: de 14h as 17h 
Noite: de 18h as 21h  
- Imprensa/Edição: 4 vagas 
- Fotografia: 3 vagas 
- Blog/Site: 3 vagas 
- Redes Sociais: 3 vagas 
- Vídeo: 3 vagas 
- Direção de Arte: 2 vagas 
- Produção de Rádio: 3 vagas 
- Reportagem: 8 vagas 
 

 
SELEÇÃO PARA O LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÃO MULTIPLATAFORMA 
 
Início do Projeto: 13 de setembro de 2018  
Carga horária:  Máximo de 15h semanais  
Duração do Projeto: 10 dias  
Datas de comparecimento: 13/09, 14/09, 17/09, 18/09, 19/09, 20/09, 21/09 e 25/09. 
E, para parte da equipe, 22/09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Cursos envolvidos: Publicidade e Propaganda, Jornalismo  
Perfil dos alunos: Disponibilidade no turno matutino, vespertino ou noturno; 
responsável, ético e imparcial. Domínio de produção textual para site e redes sociais 
(coesão, coerência, gramática e ortografia), fotografia, audiovisual (produção e edição 
de áudios ou vídeos).  
 


