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SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS  
 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) (1 vaga) 

COMUNICAÇÃO SOCIAL (1 vaga) 

 

A Associação Arranjo Produtivo Local do Polo Naval e de Energia de Rio 
Grande e Entorno abre seleção para vagas de estagiários em Tecnologia da 
Informação (TI) e Comunicação Social. 

  

1) OBRIGAÇÕES DO SELECIONADO(A), TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI): 

• Elaborar e gerenciar, sob orientação da Coordenação Executiva do APL, o projeto 

de implementação do portal do APL (site, gerência de Conteúdo, contas de e-mail e 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA); 

• Cumprir 30 (trinta) horas semanais; 

• Gerenciar a rede social do APL; 

 

2) OBRIGAÇÕES DO SELECIONADO(A), COMUNICAÇÃO SOCIAL 

• Contribuir na alimentação do site e redes sociais da organização;  

• Realizar coleta e análise de estatísticas do alcance dos canais de comunicação da 

organização;  

• Elaborar peças gráficas e áudio-visuais, sob orientação da Coordenação Executiva 

do APL, voltadas às atividades promovidas pelo APL;  

• Contribuir com a redação de textos e releases  

• Realizar acompanhamento de mídia (clipagem) e eventos; 

• Participar da organização de eventos; 

• Cumprir 30 (trinta) horas semanais; 

 

3) REQUISITOS: 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

• Ser aluno regular de graduação ou técnico nos cursos de Engenharia de 

Computação ou Sistemas de Informação ou Informática para Internet ou cursos 

afins; 

• Desejável conhecimentos em banco de dados, programação para WEB, Linguagens 

de programação C e C#, integração de redes, gestão e controle de redes sociais e 

instalação e configuração de servidores. 
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• Ter domicílio comprovado no território do APL (Rio Grande, São José do Norte ou 

Pelotas). 

 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

• Ser aluno regular de graduação nos cursos de Comunicação Social, Estudos de 

Mídia ou Cinema (a partir do 2o período) ou cursos afins; 

• Desejável possuir noções de webdesign e mídias sociais, gestão de conteúdos 

multimídia, projeto gráfico e editorial incluindo: a) Material didático e 

instrucional; b) Informativo periódico de atividades e produções; c) Redação em 

português e inglês; d) Diagramação e revisão da linguagem; e) Prática em 

linguagens hipertextuais e redação em hipertexto . 

• Ter domicílio comprovado no território do APL (Rio Grande, São José do Norte ou 

Pelotas). 

 

4) INSCRIÇÕES: 

Prazo para inscrições: 20/03/2017 a 27/03/2017      

Forma: Entrega de curriculum vitae na sede do APL ou envio para o e-mail,  

contato@aplnavalriogrande.org . 

  

5) SELEÇÃO 

 

Cronograma: A seleção será realizada conforme o seguinte cronograma: (a) publicação do 

Edital: 20/03/2017, (b) recebimento de currículos: de 20/03/2017 a 27/03/2017, (c) 

agendamento e realização de entrevistas: de 28/03/2017 a 31/03/2017  

 

 

Os candidatos selecionados para a entrevista serão contatados individualmente 
para agendamento da entrevista. 

 

Local da Entrevista: SEDE DO APL – Avenida Itália, s/n, Km. 8 – CIDEC SUL FURG, Rio 

Grande, RS. 

 

 

Resultado Final: A partir de 03/04/2017 na home page do APL 

(http://www.aplnavalriogrande.org) 


