Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes
Universidade Federal do Espírito Santo

EDITAL DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE TREINAMENTO EM SERVIÇO
UNIDADE DE COMUNICAÇÃO

APRESENTAÇÃO DE PROJETO
1. Nome: Treinamento em serviço em Comunicação Social / Jornalismo
2. Identificação do Setor / Unidade: Unidade de Comunicação
3. Nome e titulação do colaborador responsável, telefone e endereço eletrônico:
o Duilo Victor Ferreira Junior
o Chefe da Unidade de Comunicação do Hucam-Ufes
o 27 3335-7185
o comunicacao@hucam.edu.br
4. Justificativa:
O hospital universitário é um ambiente público por onde caminham diariamente milhares de usuários
do SUS e seus acompanhantes, estudantes e profissionais de diferentes vínculos empregatícios, sem
contar os inúmeros visitantes institucionais, muitos dos quais pouco conhecem sobre o funcionamento
de um hospital. Cada grupo, portanto, têm necessidades diferentes e formas distintas de consumir
informação. Esta diversidade faz da Comunicação Social do Hucam um local único de aprendizagem
sobre como adaptar cada produto para seu respectivo objetivo. Cumprir com a construção de um
sentimento identitário único na comunidade hospitalar é nosso maior desafio.
5. Objetivos:
1. Proporcionar campo de prática para texto jornalístico, fotojornalismo e apuração jornalística
direcionadas às mais diferentes plataformas, inclusive redes sociais;
2. Internalizar o conceito de design de informação na prática cotidiana do profissional de
comunicação;
3. Oferecer ao aluno de graduação a oportunidade de se preparar para as atividades de ensino e
pesquisa;
4. Contribuir para a melhoria do ensino de graduação;
5. Proporcionar campo de prática no atendimento à imprensa e comunidade interna nas demandas
por informação.
6. Plano de trabalho individualizado, especificando as atividades a serem desenvolvidas:
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

CH
SEMANAL*

Acompanhamento na apuração de informações, no ambiente interno do
hospital, para produção de reportagens e pautas de interesse da instituição
Acompanhamento nos trabalhos da Unidade para produção de textos
jornalísticos e materiais gráficos para as mais diversas plataformas
Participação na produção fotográfica para atender às demandas de conteúdo
do Hucam
Produção de Clipping de notícias e monitoramento de redes sociais
Participação na produção de eventos e projetos especiais da unidade
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*carga horária máxima 20 horas semanais
* A Unidade de Comunicação funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As atividades do projeto
serão ajustadas de acordo com a necessidade da unidade e disponibilidade do estudante.
7. Forma de acompanhamento e instrumento de avaliação dos estudantes:
I - Assiduidade e compromisso com as atividades;
II - Cumprimento das atribuições designadas;
III - Assiduidade às aulas na graduação (mínimo de 75%);
IV - Desempenho satisfatório nas atividades no Hucam, em avaliação do supervisor.
8. Resultados esperados:
Ao final do projeto o aluno (a) deverá apresentar um crescimento didático-científico, o que irá fortalecer
o seu perfil acadêmico e profissional.
9. Bolsas:
Será disponibilizada 01 (uma) bolsa para o Curso de Graduação em Comunicação Social – habilitação
em Jornalismo, com remuneração mensal definida pelo HUCAM (R$ 400,00).
10. Seleção:
REQUISITOS:
• Classificação em 1º lugar na seleção
• Estar cursando a partir do 4º período de Comunicação Social - Jornalismo
• Estar regularmente matriculado na UFES
• Apresentar Comprovante de Matrícula
• Conhecer o Edital e Projeto que se destina a vaga
• Disponibilidade de carga horária exigida (20 horas / semana)
• Boa habilidade no uso de ferramentas de tecnologia (internet, e-mails, programas Word, Excel,
Power Point e Corel Draw)
• Familiaridade com redes sociais
• Bom domínio da língua portuguesa oral e escrita
• Interesse, criatividade e pró-atividade.
INSCRIÇÕES

Os estudantes interessados que se encaixarem nos requisitos devem enviar cópia do currículo e
comprovante de matrícula exclusivamente para o email: comunicacao@hucam.edu.br do dia 22/08/2019
até as 16h do dia 30/08/2019.
AVALIAÇÃO
1ª etapa – Análise de currículo
•

Os currículos entregues no prazo correto serão analisados quanto ao cumprimento dos requisitos
e capacidade técnica para cumprir as tarefas listadas neste edital.

2ª etapa – Prova Prática
• Os candidatos (as) aprovados (as) na análise de currículo serão convocados pelo endereço
eletrônico fornecido no momento da inscrição para a prova prática, a ser realizada no dia
03/09/2019, nas dependências do Hucam-Ufes, em horário e sala indicadas no e-mail de
convocação para a terceira etapa.
• A avaliação nesta etapa consistirá em prova prática escrita, com duração máxima de 40
(quarenta) minutos, em que serão testadas a capacidade de elaboração de texto jornalístico
dentro dos critérios elencados abaixo:
I. Conhecimento e clareza na exposição do assunto (2,5 pontos);
II. Consistência e viabilidade teórica e/ou técnica (2,5 pontos);
III. Adequação e atualidades (2,5 pontos);
IV. Criatividade (2,5 pontos).
3º etapa - Entrevista com o responsável pelo projeto na Unidade de Comunicação
•

•

Os candidatos (as) aprovados (as) com nota acima de 5,0 (cinco pontos) serão convocados pelo
endereço eletrônico fornecido no momento da inscrição para a entrevista, prevista para ocorrer
entre os dias 04/09/2019 e 05/09/2019, na sala da Unidade de Comunicação do Hucam-Ufes,
no dia e horário indicados na convocação. Os candidatos (as) nesta etapa serão arguidos quanto
os requisitos listados no edital.
Será selecionado (a) para a vaga o candidato (a) que tiver a melhor avaliação na 3ª etapa.

RESULTADO: Será afixado no mural da recepção do Hucam, da Unidade de Comunicação e também
será enviado por endereço eletrônico do candidato (a).

