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1. DO EDITAL DE SELEÇÃO 
 
A Associação dos Professores Universitários do Recôncavo (APUR), torna 
público o processo de seleção para assessor sindical com formação em 
Jornalismo, carga horária de 20 horas semanais. 
 
2. DOS OBJETIVOS  
 
Contratação de profissional egresso do curso de Comunicação Social, 
habilitação em Jornalismo, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 
para atuação como assessor sindical na área de Comunicação. 
 
Principais atividades de trabalho:  
 
Aconselhamento em relação às comunicações da entidade; assessorar a 
diretoria em atividades políticas, culturais e educacionais do sindicato; apuração 
de pautas; acompanhamento de publicações no campo sindical; atualização de 
redes sociais (site, facebook, instagram etc.); realização de entrevistas; redação 
de atas; produção de textos para site, redes e boletins; acompanhar a diretoria 
em reuniões. 
 
 
3. DO PÚBLICO ALVO 
 
Poderão participar do processo de seleção os estudantes egressos do curso de 
Comunicação Social, habilitação em Jornalismo, formados, ou com previsão de 
formatura até março de 2023. 
 
4. DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
 
As inscrições estarão abertas no período de 09 à 23 de janeiro de 2023 
 
5. DAS INSCRIÇÕES 
 
A inscrição deve ser requerida por e-mail para o seguinte endereço: 
apurdiretoria@gmail.com (Título: Inscrição para Assessor Sindical). 
 
5.1. Exigências para Inscrição:  
 
a) Histórico escolar da graduação 
 
b) Documento de Identificação, com foto  
 
c) Portfólio com materiais já produzidos no campo da comunicação (matérias, 
sites, entrevistas reportagens etc) 
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6. ENTREVISTAS 
 
As entrevistas seletivas serão realizadas por video-conferência, entre 01 e 03 de 
fevereiro de 2023. 
 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a – Regime de trabalho: contrato de trabalho e registro na CTPS, sob o regime 
da CLT. 

b – Carga horária: 20 horas semanais. 

c – Remuneração: 1 (um) salário mínimo. 

d – Formato de trabalho: presencial, de segunda a sexta-feira, na sede do 
sindicato. 

 

 

Cruz das Almas, 21 de dezembro de 2022 
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