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INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA 

CAMPUS GUARABIRA 

COORDENAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO IFNEWS 
 

EDITAL Nº. 04, DE 02 DE AGOSTO DE 2019 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE DISCENTES VOLUNTÁRIOS PARA O PROJETO DE 
EXTENSÃO IFNEWS  

 

1. APRESENTAÇÃO 
 

O Instituto Federal da Paraíba – Campus Guarabira, através da coordenação do projeto 
de extensão IFNews, torna público o presente edital para inscrições no processo seletivo 
simplificado de discentes voluntários para o supracitado projeto. O processo de seleção será 
baseado nos critérios e prazos constantes neste edital e será gerenciado por tal coordenação. 

 

2. DOS OBJETIVOS DO PROJETO 
 

O projeto de extensão IFNews se objetiva em promover e desenvolver a escrita de 
produções textuais de diversas áreas do conhecimento humano, sobretudo jornalísticos, 
produzidos sob o suporte pedagógico da disciplina da língua materna, numa perspectiva 
interdisciplinar e integradora. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 

3.1. DO CANDIDATO 
 

a) Ser aluno regularmente matriculado em um dos cursos do IFPB Campus Guarabira, no 
ano letivo corrente. 

b) Preenchimento do formulário de inscrição disponível no link a partir do dia 06 de agosto 
do corrente ano. Todas as informações fornecidas devem ser verídicas. 
 

3.2. DAS VAGAS PARA O PROJETO 
 

As vagas disponíveis para o projeto estão especificadas no quadro a seguir: 
 

CÓDIGO ÁREA DE ATUAÇÃO VAGAS 

01 Fotógrafo 02 

02 Gerenciador de mídias sociais / Design 02 

03 Redator 02 

https://forms.gle/97W7yZTuGWMZAAKg8
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04 Repórter 02 

 

● Se for do desejo da equipe, as vagas podem ser aumentadas durante o processo. 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO/APROVAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO 
 

4.1. O processo de seleção dar-se-á através de apenas um parâmetro de 

avaliação/classificação: 
 

a) Entrevista com o coordenador do projeto e alguns componentes veteranos. 

b) Os candidatos inscritos serão classificados em ordem decrescente, de acordo com a 

nota da entrevista.  

 

Em caso de empate, a classificação será de acordo com os seguintes critérios: 
 

a) Maior média na disciplina de Língua Portuguesa; 

b) Maior CRE; 

c) Permanecendo o empate, o critério de desempate será o candidato de maior idade. 
 

4.2. Das entrevistas: 
 

a) As entrevistas serão realizadas no dia 14 de agosto de 2019 às 14h00, na redação 

do IFNews, localizada no térreo do bloco administrativo, por ordem da lista de 

inscritos. 

4.3.  

a) As habilidades esperadas para os candidatos nas respectivas áreas de atuação estão 

especificados no ANEXO I. 
 

5. DO CALENDÁRIO 
 

ATIVIDADE DATA 

Período de inscrição 06 a 09 de agosto de 2019 

Divulgação da lista de inscritos  12 de agosto de 2019 

Entrevistas 14 de agosto de 2019 

Resultado final 16 de agosto de 2019 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DOS DISCENTES SELECIONADOS 
 

Os selecionados deverão: 

a)    Participar de forma ativa e jornalística dos eventos do campus e correlatos. 

b)   Colaborar com o coordenador do projeto, bem como com os demais extensionistas, 

promovendo um espírito de cooperação. 

c)    Ser capazes de interagir com as pessoas, ser comunicativo. 
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d)    Possuir visão crítica sobre questões estratégicas e manter-se informado. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

a) O ato de inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação total de regras 

e critérios estabelecidos neste edital; 

b) A participação no projeto de extensão é voluntária, não sendo este trabalho 

remunerado; 

c) O não cumprimento das regras, normas e determinações deliberadas pela 

coordenação do projeto resultará na suspensão/eliminação do aluno das suas 

funções; 

d) Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do projeto de extensão 

IFNews, juntamente com a coordenação de Pesquisa e Extensão do campus. 

 

Guarabira, 02 de agosto de 2019

 

 
 

       Adjane Pontes César 
Coordenadora de Pesquisa e Extensão 

IFPB - Campus Guarabira 
 
 
 

 
 
 

 
 

  Erivan Lopes Tomé Júnior  
Coordenador do projeto de extensão 

IFNews 
IFPB - Campus Guarabira 
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ANEXO I 

HABILIDADES ESPERADAS DOS CANDIDATOS 

 

● Fotógrafo: 
 

o Dominar a utilização dos equipamentos fotográficos; 

o Ser capaz de realizar, produzir e analisar criticamente a imagem fotográfica; 

o Compreender e dominar a arte e técnica da fotografia; 

o Produzir fotografias em consonância com as diretrizes jornalísticas; 

o Domínio de softwares destinados a edição de imagens e vídeos; 

o Competência para trabalhar em equipe; 

o Capacidade de lidar com os mais variados tipos de pessoas. 
 

● Gerenciador de mídias sociais / Design: 
 

o Dominar a linguagem jornalística apropriada aos diferentes meios e modalidades 

tecnológicas de comunicação; 

o Explicar e contextualizar informações; 

o Identificar o que é informação de interesse público e pautar-se eticamente no 

tratamento dessas informações; 

o Conhecer profundamente todos os recursos de gerenciamento de páginas no 

Facebook e perfis comerciais no Instagram e estar atento as novidades, sobre o 

que as pessoas estão falando e onde estão falando; 

o Ser sociável e comunicativo; 

o Conceber, esboçar, pesquisar, diagramar, desenhar e executar layouts e arte-final 

digital, de projetos gráficos publicitários como impressos editoriais como páginas 

de jornais, anúncios, cartazes, folders e outros; 

o Criar e tratar imagens digitais, preparar imagens para área gráfica, web, fotografia 

e outras áreas que demandem imagens de qualidade; 

o Desenvolver marcas institucionais, comemorativas e comerciais, definindo suas 

características de aplicação gráficas variadas; 

o Competência para trabalhar em equipe; 

o Capacidade de lidar com os mais variados tipos de pessoas. 
 

● Redator: 
 

o Registrar fatos jornalísticos, apurando, interpretando e transformando-os em 

notícias e reportagens; 

o Interpretar, explicar e contextualizar informações; 

o Investigar informações, produzir textos com clareza e correção; 

o Capacidade de transcrever áudios para a forma textual fidedignamente; 

o Relacionar-se com fontes de informação de qualquer natureza;  

o Lidar com situações novas, desconhecidas e inesperadas; 

o Identificar o que é informação de interesse público e pautar-se eticamente no 

tratamento dessas informações; 

o Identificar e equacionar questões éticas de jornalismo; 
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o Buscar a verdade jornalística, com postura ética e compromisso com a cidadania; 

o Manter-se crítico e independente, preservando sempre que possível a parcialidade; 

o Dominar a língua portuguesa e as estruturas narrativas e expositivas aplicáveis às 

mensagens jornalísticas, abrangendo-se leitura, compreensão, interpretação e 

redação; 

o Competência para trabalhar em equipe; 

o Capacidade de lidar com os mais variados tipos de pessoas. 
 

● Repórter: 
 

o Identificar e equacionar questões éticas de jornalismo; 

o Buscar a verdade jornalística, com postura ética e compromisso com a cidadania; 

o Conhecer os conceitos de síntese de textos e a consequente organização destes; 

o Competência comunicativa diante das circunstâncias apresentadas; 

o Formular questões e conduzir entrevistas;  

o Competência para trabalhar em equipe; 

o Capacidade de lidar com os mais variados tipos de pessoas. 

 

 

 


