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EDITAL 002/2017 Jornalismo - FIP

A Coordenação do Curso de Jornalismo das Faculdades Integradas de Patos faz saber,
por meio deste edital, que a Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Patos
está com cinco vagas abertas para Estágio Temporário, tendo em vista direcionar os discentes
selecionados no processo de cobertura institucional referente às festividades do São João 2017.
Os interessados devem se inscrever entre os dias 09 e 12 de maio, durante o expediente
noturno, na Coordenação do Curso. A seleção será dividida em duas etapas, de modo que a
primeira compreenderá o encaminhamento de um texto com o título O Aqui é o Melhor São João do
Brasil, no seguinte padrão:
1.
2.
3.
4.
5.

Todo o texto deve ter fonte Arial, tamanho 12;
Título em negrito, centralizado, sem espaçamento.
Nome do autor abaixo do título, alinhado à direita, em itálico.
O texto deve ter 40 linhas e seguir o Gênero Informativo.
Ser encaminhado para em formato P.D.F para o e-mail coordenação@jor.fiponline.edu.br até
às 15h do dia 15 de maio de 2017.

O texto que não estiver em consonância com os pontos supracitados será desclassificado.
No expediente noturno do dia 15 de maio uma equipe da SECOM estará no Polo de Mídia da
IES realizando a entrevista com os inscritos. O resultado da seleção será publicado até às 15h do
dia 16 de maio de 2017.
No dia 17 de maio, durante o expediente noturno, a Coordenação do Curso e os
Docentes que ficarão encarregados de participar do processo de orientação das atividades objeto
deste edital estarão reunidos com os discentes selecionados para expor a metodologia de trabalho
a ser aplicada.

Prof. Ms. Flaubert Cirilo Jerônimo de Paiva

Coordenador do Curso de Bacharelado em Jornalismo

