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Perfil Esperado Habilidades Atividades a serem desenvolvidas Supervisor

EST-001 Jornalismo

Estudante de Jornalismo a 

partir do 2º período, com 

disponibilidade de horário das 

14 às 18 horas.

Conhecimentos básicos de Word e 

fotografia; Conhecimentos básicos 

sobre o funcionamento e 

operação das principais rede 

sociais; Facilidade para trabalhar 

em equipe; Disposição e interesse; 

Flexibilidade; Iniciativa; Atenção; 

Capacidade de cumprir prazos; 

Pontualidade.

Produção jornalística; realização 

de reportagens para os 

programas de TV; realização de 

documentários e apoio a 

produções audiovisuais; 

atendimento a demandas de 

imprensa; apuração e redação 

de matérias para o portal da Ufes 

e o jornal Informa; apuração, 

redação e gravação de matérias 

para a Rádio Universitária; 

monitoramento de redes sociais; 

cobertura jornalística de eventos 

da Universidade (texto e foto).

Camila Fregona, Ana 

Paula Vieira, Thereza 

Marinho, Letícia Nassar 

e Hélio Marchioni

4 0 4

Superintendência de 

Cultura e 

Comunicação

SUPECC Vitória

EST-002 Jornalismo

Estudante de Jornalismo a 

partir do 2º período, com 

disponibilidade de horário das 

14 às 18 horas, com interesse 

em telejornalismo e produção 

audiovisual

Noções básicas de telejornalismo; 

Domínio da língua; desenvoltura 

em frente às câmeras; 

Criatividade; Iniciativa.

Produção jornalística; realização 

de reportagens para os 

programas de TV; realização de 

documentários e apoio a 

produções audiovisuais; 

atendimento a demandas de 

imprensa; apuração e redação 

de matérias para o portal da Ufes 

e o jornal Informa; apuração, 

redação e gravação de matérias 

para a Rádio Universitária; 

monitoramento de redes sociais; 

cobertura jornalística de eventos 

da Universidade (texto e foto).

Camila Fregona, Ana 

Paula Vieira, Thereza 

Marinho, Letícia Nassar 

e Hélio Marchioni

1 0 1

Superintendência de 

Cultura e 

Comunicação

SUPECC Vitória

Unidade proponente 

da vaga

Sigla da 

Unidade
Município

Requisitos avaliados na entrevista da convocação

Código Curso
Ampla 

concorrência

Pessoas com 

deficiência

Total de 

Vagas

1 de 1


