
 

EDITAL Nº 001/2021 – ESTAGIÁRIO 

 

Local: Enap - Escola Nacional de Administração Pública: SPO - Asa Sul, Brasília – 

DF - CEP 70610-900 - Brasília - DF 

Duração: 10 meses – contratação imediata 

Valor da Bolsa: R$ 1.125,69 por mês, mais auxílio transporte. 

Carga horária semanal: 30h semanais 

Número de vagas: 1 vaga 

Participar das seguintes atividades: 

1) Elaborar layouts de folders, convites, comunicados do curso, utilizando 
programas de arte e editoração; 

2) Criar e finalizar peças de comunicação do curso; 

3) Diagramar material de comunicação como guia, manual, tutorial, etc., a ser 
utilizado por alunos e professores da Especialização; 

4) Auxiliar nas atividades comunicacionais nos diversos canais midiáticos 
utilizados pela Coordenação-Geral de Especialização e MBA, voltados para alunos e 
professores; 

5) Auxiliar nas atividades operacionais do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 
- na plataforma Moodle como, por exemplo, disponibilização de materiais, vídeos, 
links;  

6) Auxiliar nas atividades operacionais do sistema acadêmico – Suap; 

7) Auxiliar nas atividades presenciais prestando suporte aos alunos e professores;  

8) Auxiliar na organização e disponibilização de salas de aula físicas e virtuais para 

o curso; 

9) Apoiar na edição das aulas síncronas, gravadas na plataforma utilizada pela 

Enap, com posterior disponibilização dos arquivos no AVA;  

10) Auxiliar na organização e disponibilização de materiais e sistemas a serem 

utilizados nas aulas; 

11) Auxiliar os professores durante as aulas on-line síncronas na utilização de 

ferramentas digitais de aprendizagem como Miro. 

12) Auxiliar na realização de eventos do curso tais como palestras, abertura e 

encerramento, interagindo com outras equipes da Enap para reserva de salas e 

equipamentos. 



 

 

Requisitos Obrigatórios: 

●  Ser estudante de curso superior na área de Comunicação Social, 

preferencialmente  com ênfase em  Publicidade e Propaganda ou 

Produção Multimídia. 

●  Estar cursando, no mínimo, o 6º semestre da graduação; 

●  Conhecimento intermediário em Microsoft Office e Internet; 

●  Conhecimento intermediário em diagramação e criação de peças de 

comunicação; 

●  Disponibilidade no horário das 14h às 20h, pelo menos, 30 horas semanais 

para dedicação ao projeto.  

Requisitos Desejáveis: 

●  Conhecimento básico da plataforma Moodle; 

●  Conhecimento intermediário do pacote Adobe; 

●  Conhecimento básico das ferramenta Miro; 

●  Experiência anterior de estágio onde tenha desenvolvido atividades de 

criação de peças de comunicação e diagramação. 

Pontuação para seleção (enviar documento que comprove as experiências): 

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO CURRICULAR 

Requisitos obrigatórios 

Critérios de Avaliação PONTUAÇÃO 

Estudante de curso superior na área de Comunicação Social 
a partir do 6º semestre 

REQUISITO NÃO 
PONTUÁVEL 

Comunicação Social com ênfase em Publicidade e 
Propaganda ou Produção Multimídia 5 pontos 

Conhecimento intermediário em diagramação e criação de 
peças de comunicação 

REQUISITO NÃO 
PONTUÁVEL 



 

Conhecimento intermediário em Microsoft Office e Internet REQUISITO NÃO 
PONTUÁVEL 

Disponibilidade no horário das 14h às 20h, pelo menos, 30 

horas semanais para dedicação ao projeto.  
REQUISITO NÃO 

PONTUÁVEL 

Requisitos desejáveis 

Critérios de Avaliação PONTUAÇÃO 

 

Conhecimento básico da plataforma Moodle 5 pontos 

Conhecimento intermediário do pacote Adobe 
8 pontos 

Conhecimento básico das ferramentas Miro 
2 pontos 

 

Experiência anterior de estágio onde tenha desenvolvido 

atividades de criação de peças de comunicação e 

diagramação  

10 pontos 

TOTAL DE PONTOS 
30 

 

 

Seleção: 

O aluno de graduação deverá enviar para o e-mail: curriculos@finatec.org.br, com 

o título “Edital de Estágiario nº 001/2021 - SELEÇÃO GRADUAÇÃO - DESIGN”, 

os seguintes documentos em PDF: 

●   Currículo atualizado; 

●   Carta de motivação para trabalhar no projeto (máximo duas páginas) com 

a apresentação de algum trabalho já desenvolvido de diagramação ou 

criação de peças de comunicação; 

●      Cópia do documento que comprove a experiência especificada. 



 

  

OBS.: Será realizada uma entrevista a distância com os estudantes que 

obtiverem as melhores pontuações. 


