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INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

DA FACULDADE CEARENSE 

 

 

O Diretor da Faculdade Cearense, prof. Dr. José Luiz Torres Mota, no uso de suas 

atribuições regimentais, torna público para o conhecimento dos alunos de Publicidade & Propaganda 

que estão abertas as inscrições à Seleção de Estagiário Bolsista para o Núcleo de Comunicação 

Integrada (NUCI) da FaC com a vigência de 6 (seis) meses, de acordo com o plano de trabalho 

abaixo discriminado. 

 

ESTAGIÁRIO (20h semanais) 

 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 

Nº DE 

VAGAS 
ATUAÇÃO RESPONSÁVEL 

Publicidade e 
Propaganda 

1 

Criação e desenvolvimento de peças 
publicitárias 

Planejamento de campanha envolvendo 
todas as mídias (on/off) 

Elaboração de Estratégias de Marketing 

Seleção de meios e veículos para 
campanha 

 

Luana Amorim  

 

 

1. Da Inscrição 

 

Podem se inscrever alunos a partir do 4º semestre do Curso de Publicidade & Propaganda e 

que tenham afinidade com programas gráficos, tais como: Photoshop e Indeisgn 

Para o ato de inscrição, os interessados deverão preencher a ficha de inscrição que estará 

disponível no Atendimento ao Estudante até o dia 14/08/2017. 

 

2. Da Seleção 

 

A seleção será feita em quatro etapas:  

 

1ª) Prova prática – a prova acontecerá no dia 16/08, às 17h, no NUCI. A lista com os 

aprovados na análise do histórico escolar será publicada às 18h do dia 17/08/2017 nos murais da 

coordenação do Curso de Publicidade e Propaganda. Apenas os aprovados nessa etapa podem 

participar da etapa seguinte. 

 

2ª)  Redação sobre um tema da atualidade (dia 18/08/2017 às 17h) 

 

A lista com os aprovados na redação será divulgada nos mesmos locais do resultado da 

primeira etapa às 18h do dia 21/08/2017. Apenas os aprovados nessa etapa podem participar da 

etapa seguinte. 
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3ª) Entrevista. Os aprovados nas fases anteriores participarão de uma entrevista que 

acontecerá no dia 22/08, às 17h, no NUCI.  

 

O resultado final será divulgado no dia 24/08/2017.  

 

Início das atividades: 28/08/2017  

 

3. Do período de vigência e horário de Estágio 

 

O estágio terá duração de 6 meses, com 20h semanais no período da tarde, podendo ser 

renovado, caso haja interesse entre as partes, por mais 6 meses.  

 

4. Da Bolsa Auxílio 

 

O estudante que ocupar a vaga para as áreas de conhecimento anteriormente citadas terá 

uma bolsa de estudos no valor de 100%, considerando as disciplinas em que já estejam regularmente 

matriculados. 

 

5. Do início do Estágio 

 

O aprovado na seleção deve procurar a Coordenação do curso de Publicidade & Propaganda 

no dia 27/08/2017 para a entrega da documentação necessária para a elaboração do Contrato de 

Estágio. 
 
 

 
 

Fortaleza, 07 de agosto de 2017. 
 
 

José Luiz Torres Mota 
Diretor da Faculdade Cearense 

 


