
REGULAMENTO PARA SELEÇÃO DA EQUIPE DO  

LABORATÓRIO DE FOTOGRAFIA - 1º SEMESTRE 2020 
 

O LABORATÓRIO DE FOTOGRAFIA está com inscrições abertas para o preenchimento de 5 (cinco) 

vagas de estágio para estudantes de Comunicação Social, conforme regulamento previsto abaixo. 

 

DO ESTÁGIO 

 

Art.º1 

A carga horária é de 12 (doze) horas semanais, podendo ser distribuída ao longo de todos os períodos do 

dia, respeitando o horário de aula dos alunos. Essas horas poderão ser substituídas também por coberturas 

dos eventos da Facopp. 

 

Art.º2 

O período de estágio é de quatro meses – de 24 de fevereiro a 26 de junho de 2020. 

 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art.º3 

Podem se inscrever estudantes do curso Superior de Tecnologia em Fotografia e de Comunicação Social – 

habilitações em Jornalismo e Publicidade, regularmente matriculados a partir do 1º termo, que NÃO 

TENHAM dependências de aprovação em qualquer disciplina do curso e que não estejam estagiando em 

outra área. 

 

Art.º4 

As inscrições podem ser feitas até o dia 17/02/2020 (23h59m), apenas pelo e-mail 

marialuisa@unoeste.br. O interessado deve encaminhar NOME COMPLETO, ENDEREÇO 

ELETRÔNICO, TELEFONES PARA CONTATO, ENDEREÇO RESIDENCIAL, TERMO E CURSO, 

SE É DIURNO OU NOTURNO, BREVE CURRÍCULO E UMA CARTA DE INTENÇÕES, 

APONTANDO OS MOTIVOS DO INTERESSE PELO ESTÁGIO. Todos os candidatos receberão por e-

mail confirmação da inscrição. Se isso não ocorrer, o candidato deve reencaminhar o seu e-mail dentro do 

prazo estipulado. Só serão avaliadas inscrições de alunos que enviarem TODAS as informações 

supracitadas.  

 

 

DA SELEÇÃO 

 

Art.º5 

Após a inscrição, e não havendo motivo para indeferimento da mesma, o candidato participará do 

processo seletivo que será composto, no primeiro momento, pela análise da carta de intenções. Os alunos 

aprovados na análise participarão da entrevista, individual, a ser realizada no dia 19 de fevereiro, cujo 

horário será encaminhado via e-mail. 

 

 

DO RESULTADO 

 

Art.º6 

Os candidatos que participarem da entrevista serão comunicados por e-mail sobre o resultado do processo 

seletivo. 

 

 

Maria Luisa Hoffmann 

Supervisora do Laboratório de Fotografia 


