SELETIVO PARA ESTÁGIO REMUNERADO NA
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS POLÍTICOS
A Diretora da Revista Brasileira de Estudos Políticos torna público o seletivo para
preenchimento de 2 (duas) vagas de estágio, certame regido pelas seguintes regras:
1. Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação em
Direito, Letras ou Comunicação Social: Jornalismo da Universidade Federal de
Minas Gerais;
2. A participação na presente seleção é aberta aos estudantes que cursam a partir do 4°
período do curso de graduação, sendo que não serão aceitas inscrições de candidatos
que estejam cursando o último ano da faculdade e não possam cumprir, no ato da
convocação, 01 (um) ano de estágio;
3. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por e-mail, entre os dias 30 e 14 de
outubro. O candidato deverá enviar a ficha de inscrição, cópia do seu currículo
escolar e curriculum vitae para o endereço eletrônico rbep.ufmg@gmail.com;
4. O processo seletivo constará de entrevista, redação e análise do currículo dos
candidatos e acontecerá no dia 15 de outubro, às 9h, por vídeo-chamada;
5. O(a) estagiário(a) deverá estar atualizado(a) em linguagem eletrônica e ambiente
digital, para imprimir as dinâmicas necessárias da revista no ambiente virtual;
6. O(a) candidato(a) aprovado(a) fará jus a bolsa mensal no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais), a ser custeada pela Fundação Professor Valle Ferreira, durante 1
(um) ano, renovável por igual período, a critério da Direção da Revista;
7. O(a) bolsista selecionado(a) prestará 4 (quatro) horas diárias de efetiva colaboração
junto à Revista Brasileira de Estudos Políticos, somando-se 20 (vinte) horas
semanais em atividades de assessoramento da Direção RBEP, digitação e revisão de
textos, organização de arquivos, gestão da correspondência física e virtual e outras
atividades relativas à Revista;
8. O estágio junto à Revista Brasileira de Estudos Políticos é atividade acadêmica de
relevante importância, razão pela qual é considerado pela Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais como Atividade Complementar de
Graduação (ACG).
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FICHA DE INSCRIÇÃO
SELETIVO PARA ESTÁGIO REMUNERADO NA
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS POLÍTICOS

Nome completo .......................................................................................................................

Número de matrícula..............................................................................................................

Endereço...................................................................................................................................

E-mail............................................................................... Telefone.........................................

Curso................................. Período .......................... Previsão de formatura .....................

ANEXAR CÓPIA DO CURRICULUM VITAE E CURRÍCULO ESCOLAR
(não é necessário documento oficial, bastando o currículo disponibilizado no MinhaUFMG)

