
 

 

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO JORNALISMO 

 
A REAL FM é uma rádio direcionada ao público jovem,  

que está em Ouro Preto há doze anos. Informação e  

entretenimento: esse é o nosso negócio! Temos uma equipe  

entrosada e entusiasmada que trabalha para divertir e entreter os nossos ouvintes e, com 

responsabilidade, deixá-los muito bem informados. 

 
Orgulhamo-nos em dizer que já fomos ganhadores do prêmio Única Publicidade e AFP 

Promoções como a melhor rádio ouro-pretana. Temos, também, o título de primeira 

emissora FM comercial da cidade. Além de Ouro Preto sede, alcançamos todos os 

distritos. Chegamos também a Mariana, Santa Bárbara, Ouro Branco, Itabirito, Ponte Nova, 

Piranga e, pela internet, o mundo todo. 

 
A Rádio Real FM é líder de audiência do segmento jovem, sendo a emissora de rádio, da 

Região dos Inconfidentes, mais curtida nas redes sociais. 

 
EDITAL Nº 001/2020 – PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
A Rádio Real FM torna público a abertura  de inscrições para seleção de estágio 

obrigatório, na área Comunicação Social (Jornalismo). 

 
 I- A seleção será para o preenchimento de 04 (quatro) vagas para estágio obrigatório em 

Jornalismo, ficando os demais aprovados no cadastro de reserva.  

a) As atividades serão remotas e as vagas são para estágio não remunerado. 

 
II. Serão aceitas as inscrições no período de 15 a 18 de janeiro de 2021, até o meio dia, por 

meio do e-mail: contato@gilsonfernandes.com. Será confirmado o recebimento do e-mail.  

a) Especificando no assunto do e-mail: VAGA DE ESTÁGIO – JORNALISMO. 

 
III - A documentação a ser enviada são: HISTÓRICO ESCOLAR, ATESTADO DE 

MATRÍCULA e CURRÍCULO. 

 
IV - Poderão se inscrever os alunos matriculados no curso de Jornalismo UFOP, que estejam 

matriculados na disciplina JOR 237 - Oficina de Estágio ou que tenham 1200h curriculares e 

não tenham realizado a disciplina JOR237, com disponibilidade para matrícula.  
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V- Todo processo de seleção será realizado mediante análise do HISTÓRICO 

ESCOLAR, ATESTADO DE MATRÍCULA , CURRÍCULO e ENTREVISTA.  

a) Desejável conhecimento em programas de edição de áudio. 

 
VI - Serão pré-selecionados, para a etapa de entrevista, 10 candidatos, com base na análise 

do currículo e histórico escolar.  

a) O candidato pré-selecionado receberá, por e-mail, o horário da entrevista que será 

realizada, no dia 19 de janeiro (terça-feira), pela plataforma Google Meet. 

 
VII - Após serem ultrapassados os critérios de seleção, no caso de empate, a decisão será 

tomada em favor do candidato que estiver regularmente matriculado em período mais 

avançado do curso. Havendo novo empate, será decidido pelo candidato que possuir maior 

coeficiente de nota e com matrícula na disciplina JOR 237. 

 
VIII - Os candidatos aprovados realizarão o estágio perante supervisão do Departamento de 

Jornalismo da Rádio Real FM. 

 
IX - O estudante deverá cumprir a carga horária de 20 (vinte) horas semanais.  

 
X - A atividade desempenhada pelo estagiário voluntário não gerará vínculo empregatício de 

qualquer natureza, nos Termos da Lei Federal 11.788 de 29/09/2008. 

 
XII - Este processo de seleção, ao qual se refere o presente edital, terá validade de 12 (doze) 

meses podendo ser prorrogado por igual período. 

 
Ouro Preto, 15 de janeiro de 2021 

Gilson Fernandes Antunes Martins 
Editor-chefe 


