
 
 

 
EDITAL 01/2017  

SELEÇÃO DE PESSOAL - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO/A 
 

 
 A Comissão de Seleção do Movimento de Organização Comunitária – MOC, instituída em 30 
de Abril de 2013, torna público o Edital de Seleção de Pessoal nº 01/2017, que trata do 
processo seletivo para contratação de Estagiário/a para atuar no Programa de Comunicação 
da entidade, conforme informações subsequentes:  
 
1 – Vaga e função:  
O presente edital objetiva o preenchimento de 01 (uma) vaga para Estagiário/a que possa 
atuar no Programa de Comunicação Institucional, auxiliando em todos os processos 
institucionais relacionados à comunicação interna e externa, organização de clippagem, 
arquivos, domínio em mídias sociais e correio eletrônico, produção de textos jornalísticos, 
auxílio na diagramação, edição de áudio e vídeo institucionais. 
 
 2. Local de trabalho:  
O local de trabalho será no escritório do MOC situado à Rua Pontal, 61, Alto do Cruzeiro, 
Feira de Santana-Ba.  
 
3. Fases do processo:  

 1ª – Análise do Currículo Vitae e da Carta de Intenção (texto de 01 lauda que demonstre o 
porquê estar pleiteando a vaga de estágio) 

 2ª – Entrevista presencial – em sequência eliminatória.  
 
4. Exigências para participação:  
a) Graduando/a em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, cursando a 
partir do 6º semestre. 
b) Domínio de programas de texto (word) e planilha eletrônica (excel);  
d) Domínio em mídias sociais e correio eletrônico, produção de textos jornalísticos;  
e) Capacidade para auxiliar na diagramação, edição de áudio e vídeos institucionais; 
d) Capacidade de organização de clippagem e arquivos;  
e) Capacidade para contextualizar os múltiplos assuntos / temáticas; 
f) Facilidade para o trabalho em equipe e detentor/a de criatividade; 
g) Disponibilidade para trabalhar 30 horas semanais. 
 
5. Procedimentos para inscrição:  
Entrega do Currículo Vitae e da Carta de Intenção via e-mail moc@moc.org.br com assunto 
denominado: Seleção Comunicação 2017 ou entregue no endereço Rua Pontal, 61, Cruzeiro, 
CEP 44.022-052, Feira de Santana-Ba, em envelope lacrado, com identificação: Seleção 
Comunicação 2017. 
 
6. Prazos:  

mailto:moc@moc.org.br


Serão aceitos e analisados os currículos e cartas recebidos até o dia 25 de Julho de 2017 às 
18:00 horas. No dia 28 de Julho de 2017 será publicado no site do MOC (www.moc.org.br) o 
resultado da primeira fase (análise de currículo e carta).  
 
7. Ocorrência da fase seguinte:  
A entrevista (2ª fase) para os/as selecionados/as na 1ª fase, será realizada no dia 01 de 
Agosto de 2017, a partir das 15:00 horas, na sede do MOC, situada no endereço supracitado.  
 
8. Principais assuntos para a entrevista:  
- O MOC, sua missão e campo de atuação;  
- Convivência com o Semiárido; 
- Comunicação interna e externa numa instituição; 
- Comunicação como um direito humano; 
- Comunicação Comunitária e Educomunicação. 
 
9. Duração:  
A contratação terá o período de 03 meses de experiência, sendo estendida por 12 meses, e, 
renovada mediante interesse e necessidade da contratante. 
 
 10. Resultado final e contratação:  
O resultado final será divulgado no site do MOC até o dia 03 de Agosto de 2017 e a 
contratação será imediata, baseada na Lei 11.788/2008 (Lei do Estágio).  
 
11. Validade:  
Este processo seletivo terá validade de 90 dias.  
 
12. Outras informações:  
Através do telefone (75) 3322-4444 e/ou (75) 9 8197-6066 (Maria José Esteves).  
 
 

Feira de Santana-BA, 12 de Julho de 2017 
 
 

Maria Vandalva Lima de Oliveira 
Presidenta da Comissão de Seleção 

 
 
 


