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PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO PARA ÁREA DE COMUNICAÇÃO  

O Serviço de Comunicação Social do Museu Paraense Emílio Goeldi 

(SECOS/MPEG) abre duas vagas para estagiários de Jornalismo, sendo uma 

vaga para o turno da manhã e outra para a tarde.  

Os candidatos devem estar regularmente matriculados em Instituições de Ensino 

Superior, públicas ou particulares, devidamente credenciadas/autorizadas 

/reconhecidas pelo Ministério da Educação. Para ambas as vagas, os estudantes 

devem cursar entre o 3º e o 7º semestre. Requisita-se aos candidatos 

interessados a disponibilidade para o estágio nos seguintes períodos: no turno 

da manhã no horário das 9h às 13h e no turno da tarde, no horário de 14h às 

18h.  

1. DOS REQUISITOS  

Aos candidatos para estágio em Jornalismo, pede-se: 

a. Domínio da língua portuguesa;  

b. Gostar de ler, aprender, investigar, escrever e reportar;  

c. Ter afinidade com assuntos científicos e da Amazônia;  

d. Gostar de trabalhar em equipe; 

e. É desejável alguma experiência em atividades de assessoria de comunicação, 

como atendimento à imprensa, jornalismo online, organização de clipping, 

prática de comunicação organizacional/interna, documentação de eventos;  

f. É desejável ter noções de fotografia, edição gráfica e edição de vídeos 

g. É desejável conhecimento da língua inglesa. 

 

2. DAS ATIVIDADES  

a. Apoio na produção de informes e notícias;  

b. Apoio no atendimento às equipes de comunicação que buscam o MPEG; 

c. Apoio no envio de pautas à imprensa;  

d. Apoio na produção de clipping;  

e. Apoio na publicação de conteúdo na intranet, portal e mídias sociais; 

f. Apoio na cobertura de eventos. 
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3. DA REMUNERAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO  

O valor da bolsa para ambas as vagas é de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e 

quatro reais) e vale-transporte no valor de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), 

o estágio tem duração de 12 meses (renovado a cada 6 meses), podendo ser 

prorrogado por mais um ano. A jornada é de 20 (vinte) horas semanais.  

 

4. DE COMO PROCEDER PARA PARTICIPAR DO PROCESSO  

Encaminhar para o e-mail comunicacao@museu-goeldi.br até às 12h de 

segunda-feira (dia 02 de dezembro de 2019) os seguintes documentos:  

a. Carta de apresentação demonstrando interesse no estágio;  

b. Currículo e, se tiver, portfólio;  

c. Comprovante de matrícula no respectivo semestre. 

Os candidatos selecionados serão contatados para entrevistas no Serviço de 

Comunicação Social - SECOS/MPEG no dia 04/12, em horário a combinar.  

Mais informações: (91) 3211- 1718 / 3211- 1716/ 99191-0404 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


