
PROCESSO SELETIVO  

CCI/PROPP (TV UFOP) 

2017 

 

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação torna público o presente edital de abertura de 

inscrições para a contratação de bolsista. A vaga disponível é para alunos da graduação e pós-

graduação da UFOP, para o desenvolvimento de atividades na TV UFOP, mediante seleção, de 

acordo com os critérios a seguir.  

1) Das distribuições das vagas: 

 

TV UFOP – PROJETO MAIS UFOP PÓS-GRADUAÇÃO (PROPP) 

 

 1 vaga destinada a Coordenação de Equipe de Produção Audiovisual Institucional,  

Descrição: Atuar desde a elaboração de conceito e roteiros até a finalização de 29 produtos para os 

programas de pós-graduação da UFOP. 

VALOR DA BOLSA: R$1.800,00                

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS 

2) Dos pré-requisitos gerais: 

• Ser aluno regularmente matriculado na UFOP 

• Ser proativo e criativo 

• Ter disponibilidade de 30 horas semanais  

• Apresentar/comprovar facilidade de relacionamento e coordenação de equipe 

 

3) Dos pré-requisitos específicos: 

Experiência e descrição das atividades: 

1) produção geral de vídeos institucionais; 

2) coordenação de equipes de produção audiovisual; 

3) direção de vídeos; 

4) elaboração de roteiro. 

5) realização de entrevistas 

 

 

 

 



4) Das inscrições: 

 

• O candidato interessado deverá enviar currículo, atestado de matrícula e comprovação da 

experiência, enviando pelo menos 3 produtos audiovisuais para o e-mail: tvufop@gmail.com 

com o título – INSCRIÇÃO  PARA COORDENADOR DE PRODUÇÃO – PROPP até o dia 21/05/2017 

5) Das etapas da seleção 

• Análise de currículo – 30 pontos - 22/05/2017 

A seleção dos currículos é uma etapa eliminatória. Apenas os candidatos classificados 

participarão das próximas etapas do processo seletivo. 

• Análise de portfólio – 30 pontos - 22/05/2017 

A análise de portfólio é uma etapa eliminatória. Apenas os candidatos classificados 

participarão da próxima etapa do processo seletivo. 

• Entrevista – 40 pontos – 23/05/2017  

A etapa de entrevistas será realizada de forma presencial, na TV UFOP em data e horário a 

serem definidos pela comissão de seleção e comunicados pelo e-mail utilizado na inscrição do 

processo seletivo. Esta etapa é classificatória.   

A TV UFOP fica no Campus Universitário - Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto. 

Os casos omissos neste Edital serão avaliados pela Comissão de Seleção. 

mailto:tvufop@gmail.com

