EDITAL 03-2018

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O NÚCLEO DE ESPECIAIS
A AGÊNCIA INQ lança o EDITAL 03-2018 com o objetivo de selecionar alunos para trabalhar no Núcleo de
Especiais em outubro, novembro e dezembro de 2018. A seleção é aberta a alunos devidamente matriculados
na Faculdade de Comunicação Social (FACS) que atendam aos critérios estabelecidos para inscrição.

1.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1.

A Agência INQ é o espaço de experiência e inteligência da Faculdade de Comunicação Social da UniRitter. É uma agência experimental de
comunicação que atende clientes reais e desenvolve soluções sob medida em comunicação. A agência conta com três núcleos de trabalho:
Jornalismo e Produção Audiovisual, coordenado pela professora Mariana Oselame; Relações Públicas, liderado pelo professor Luciano Suminski;
e Publicidade e Propaganda, comandando pelo professor Francisco dos Santos. A coordenação geral é da professora Mariana Oselame.

1.2.

A missão da INQ é impactar a comunidade acadêmica criando soluções e experiências relevantes em comunicação.

1.3.

A visão da INQ é consolidar-se como um espaço de excelência, crescimento pessoal e potencialização de talentos.

1.4.

A INQ tem como valores excelência, comprometimento e trabalho em equipe.

1.5.

A INQ atende pedidos de clientes reais como, por exemplo, coordenações de curso, professores e setores da UniRitter como International
Office, Marketing e Eventos. Os clientes enviam os pedidos por e-mail (inq@uniritter.edu.br) e, após uma avaliação de viabilidade feita pela
coordenação da agência, eles são encaminhados para os núcleos responsáveis. A INQ trabalha com EXCELÊNCIA, COMPROMETIMENTO e
TRABALHO EM EQUIPE. Por isso, compromisso, frequência e disponibilidade são pré-requisitos para o ingresso na agência.

1.6.

Além de experiência profissional e portfólio, o aluno selecionado para trabalhar na INQ recebe horas complementares como contrapartida
pelas tarefas realizadas. A quantidade de horas a ser concedida é uma prerrogativa do professor coordenador de cada núcleo, tendo como
critério a entrega de cada aluno no semestre.

2.

DA OFERTA DE VAGAS

2.1.

O Núcleo de Especiais oferece, para 2018-2, as seguintes vagas:
VAGA

ROTINA DE TRABALHO

REPÓRTER

Este aluno não terá rotina fixa. A programação
de trabalho consiste em realizar as entrevistas,
levantamento de informações das pautas
apuradas e finalização do material. Cabe ao
repórter participar da elaboração dos roteiros
dos documentários.

PRODUTOR

ROTEIRISTA

Este aluno não terá rotina fixa. O compromisso
principal será produzir os temas dos
documentários. Cabe ao produtor participar da
elaboração dos roteiros das películas.

Este aluno não terá rotina fixa. O compromisso
principal roteirizar e organizar os documentários.

PERFIL
É essencial que os
candidatos tenham
boa comunicação,
habilidade para lidar
com o público,
capacidade narrativa
jornalística,
criatividade,
conhecimentos
gerais, estar sempre
atualizado sendo
objetivo e preciso.
Os candidatos devem
ter domínio dos
critérios de
noticiabilidade e
valores-noticia. É
imprescindível que o
interessado esteja
constantemente
atualizado aos fatos
do mundo e seja ágil.
Os candidatos devem
ter domínio das
técnicas de
roteirização.
Criatividade é
fundamental.

PRÉ-REQUISITOS

· Ter cursado a disciplina de
telejornalismo;
- Tenha trabalhado como
repórter (preferencialmente);
- Ter amor ao próximo;
- Trabalhar para um mundo
melhor.

· Ter cursado a disciplina de
telejornalismo;
- Tenha trabalhado como
produtor (preferencialmente);
- Ter amor ao próximo;
- Trabalhar para um mundo
melhor.

· Ter cursado a disciplina de
telejornalismo;
- Ter amor ao próximo;
- Trabalhar para um mundo
melhor.

N° DE VAGAS

2 vagas
ZONA SUL/FAPA

2 vagas
ZONA SUL/FAPA

1 vaga
ZONA SUL

3.

DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO

3.1.

A
inscrição
nas
vagas
oferecidas
pela
Agência
INQ
deve
ser
feita
EXCLUSIVAMENTE
pelo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2lW1v5H1700-xNFt8ahnOB5ywuIBYfg2BchHY2PowcvycPg/viewform?usp=sf_link.

3.2.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 10/10/2018 e 15/10/2018;

3.3.

O resultado da seleção será publicado no site da FACS no dia 16/10/2018;

3.4.

Os casos não previstos neste edital serão avaliados pela coordenação da Agência INQ.

link:

Porto Alegre, 10 de outubro de 2018.

