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3º Edital Retificado Processo Seletivo 2019/2 

 

1. Do edital 

A Marte Agência de Conteúdo torna público o edital retificado que rege o 

processo seletivo de membros para ingresso na agência experimental no 

segundo semestre de 2019 (2019/2).  

As datas e prazos deste edital estão sujeitas a mudanças, ficando a cargo 

dos interessados acompanhar as possíveis prorrogações. 

 

2. Das vagas 

2.1.  São ofertadas cinco (05) vagas para membros na Marte Agência de 

Conteúdo. 

2.2.  As vagas não são destinadas para diretorias específicas, podendo ser 

requisitada a atuação dos membros em qualquer área da agência. 

2.3.   Não caberá nenhuma forma de recurso do resultado final. 

 

3. Dos requisitos para candidatura 

O candidato ou a candidata deve: 

a. Estar regularmente matriculado no curso de Bacharelado em 

Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas (UFPel); 

b. Não estar cursando o primeiro semestre; 

c. Não estar cursando o último semestre (provável formando 2019/2); 

d. Ter aprovação na disciplina de Produção da Notícia OU Assessoria de 

Imprensa; 

e. Ter média geral igual ou superior a 7,0. 

 

4. Do processo de seleção 

O processo de seleção se inicia no ato da inscrição dos candidatos. As 

etapas consistem em: 
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a. Inscrição: Entre os dias 07 e 16 de agosto de 2019. A inscrição deverá 

ser realizada através do envio de histórico escolar atualizado e comprovante 

de matrícula, em formato PDF, e de currículo do candidato no formulário que 

será disponibilizado no endereço http://wp.ufpel.edu.br/marteagencia. Além 

dos itens obrigatórios, o candidato pode enviar, se achar necessário, um 

arquivo ou link (enviado por meio de um arquivo) com seu portfólio para 

consideração; 

b. Divulgação dos homologados: 19/08/2019. Os candidatos que 

tiverem suas inscrições homologadas serão convocados para a fase 

presencial, em local e horário a serem informados por e-mail, para que sejam 

avaliados seus conhecimentos em uma atividade escrita proposta pelos 

diretores da agência; 

c. Fase presencial: 26/08/2019. Os candidatos convocados para esta 

fase passarão por uma reunião individual com representantes da agência, na 

qual serão apresentadas as rotinas da mesma. Após a reunião, cada 

candidato receberá por e-mail a prova prática, tendo um prazo de 24h 

corridas para o retorno da mesma. Os produtos que compõem a prova devem 

ser enviados para o e-mail marte.conteudo@gmail.com até as 18h do dia 

30/08/2019, sexta-feira. A não participação na entrevista, na prova ou em 

ambas acarreta no indeferimento da inscrição do candidato ou candidata; 

d. Resultado final: 02/09/2019. No dia 02/09 serão divulgados os nomes 

dos candidatos que foram aprovados no processo seletivo. 

 

5. Aos aprovados 

a. A pessoa aprovada no processo seletivo para membro da Marte 

Agência de Conteúdo deverá prestar serviços pelo prazo mínimo de um (01) 

ano. Caso contrário, ficará sujeita a não receber o certificado de participação 

nas atividades do projeto. 

b. Em caso de intercâmbio durante o período estipulado, segue-se o 

previsto no regimento interno da agência. 

c. Não será oferecida nenhuma remuneração referente a qualquer 

trabalho realizado, uma vez que a Marte Agência de Conteúdo está 
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caracterizada como um projeto de extensão do curso, sendo uma associação 

sem fins lucrativos e com fins educacionais. 

d. Caberá aos aprovados seguir o estatuto e regimento interno da 

agência, bem como desenvolver as funções propostas.  


