
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 

 

O Conselho Geral da Juventude Evangélica Luterana do Brasil – JELB, gestão 2017-2019, 
torna público o processo de seleção para a contratação de um estagiário para trabalhar em 
conjunto com a diretoria da JELB, na área de comunicação, pelo período de um ano. Todas 
as informações necessárias para a inscrição dos candidatos estão inseridas abaixo:  

 

Das condições do estágio: 

1. O estágio tem por objetivo o aprendizado e a contextualização curricular do 
estudante; 

2. O estagiário será acompanhado e orientado por profissional com formação e 
experiência na área de conhecimento aplicada em seu curso; 

3. Serão produzidos relatórios trimestrais, pontuando as atividades desenvolvidas, e 
pesquisas de satisfação dos jovens que foram alcançados pelo trabalho; 

4. Os trabalhos desenvolvidos serão voltados para a área de comunicação, dentre 
eles: 
o Efetuar contato com distritos e líderes distritais; 
o Buscar conteúdo, publicar e interagir no Facebook, site da JELB e em outras 

mídias sociais; 
o Produzir materiais de apoio à comunicação (imagens, textos, vídeos, etc); 
o Demais atividades relacionadas a área de comunicação; 

 

Dos requisitos: 

5. Estar vinculado a uma instituição de ensino superior ou técnico, na área de 
comunicação, contendo documentação comprobatória em dia; 
6. Disponibilidade para executar uma carga horária de 20 horas semanais; 

7. Conhecimento em design gráfico e suas ferramentas de execução. 
  

Dos Benefícios: 

8. Serão oferecidos remuneração mensal e outros benefícios 
 

Do processo seletivo: 

Primeira fase: Envio dos Currículos e Portfólios. 

9. Os interessados no estágio deverão enviar e-mail para jelb@jelb.org.br até o dia 30 
de abril de 2017, contendo no “assunto” o seguinte: “Estagiário JELB – contratação”, com 
os seguintes anexos: 

http://www.watchesonly2015.co.uk/tag/cheap-rolex-replica-watch/
mailto:jelb@jelb.org.br


 

 

o Currículo, que poderá seguir o modelo constante do anexo I deste 
documento; 

o Portfólio com trabalhos produzidos pelo candidato na área de design 
gráfico, textos e artigos escritos, se houver; 

o Comprovante de matrícula em curso superior ou técnico na área de 
comunicação; 

10. Cabe ao Conselho Geral da JELB analisar os currículos e portfólios e selecionar o 
número que se fizer necessário para a segunda fase da contratação. 
 

Segunda fase: Entrevista. 

11. Será realizada uma entrevista online via Skype ou Hangout, agendada até um 
semana após a seleção dos candidatos em primeira fase, mediante e-mail encaminhado 
pelo Conselho Geral da JELB. 
 

Terceira fase: Escolha 

13. Após a fase da entrevista, o Conselho Geral da JELB irá avaliar o desempenho dos 
candidatos e escolher aquele com perfil mais adequado ao cargo. 
 

14.  Feita a seleção e convocação do estagiário, o Conselho Geral da JELB irá solicitar 
toda a documentação necessária para formalização do contrato conforme as 
determinações impostas na Lei n. 11.788/2008, que dispõem sobre o estágio de 
estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I – MODELO DE CURRÍCULO 

 

 

NOME COMPLETO  

data de nascimento, estado civil 

RG e CPF 

Endereço  

Telefone e e-mail 

 

Formação acadêmica: 

 Nome da instituição de ensino 

 Curso 

 Início e término previstos  

 

Idiomas:  

 Língua – nível de conhecimento  

 Formação  

 

Conhecimento em informática e design gráfico: 

(Desejável) 

  .Domínio de ferramentas Photoshop, Illustrator e Corel;  

  .Edição de vídeo; 

  .Ilustração; 

  .Intimidade com ferramentas Google.  

 

Atividades complementares e extra curriculares:  

 Participação em cursos, seminários, workshops, etc.  

 Atividades e cargos exercidos na Igreja. 

 

Experiência profissional (se tiver): 

 Nome da empresa/período de duração;  

 Cargo; 

 Funções desempenhadas. 

 

Referências (nome, e-mail, telefone do pastor de sua congregação). 


