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Retificação 1 - EDITAL N°01/2021 –  DGCOM / IFBA 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA 

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(A) DE NÍVEL SUPERIOR 

 

3.  DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
3.1. As inscrições no Processo Seletivo Público ocorrerão entre os dias 26/01/2021 a             
28/02/2021. 
 

5. DA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. A atividade prática será realizada entre os dias 09 a 19/03/2021 por meio de                
ambiente virtual e nos horários informados aos candidatos(as), e a fiscalização e            
acompanhamento serão feitos pela equipe da DGCOM.  

5.6. As etapas deste Processo Seletivo Público ocorrerão em conformidade com o            
seguinte cronograma básico de eventos: 

 
  EVENTO  DATA 

1 Publicação do Edital 20/01/2021 

2 Prazo de impugnação do Edital 25/01/2021 

3 Inscrições 26/01/2021 a 28/02/2021 

4 Análise de documentos 01 a 02/03/2021 

5 Resultado da análise de documentos e convocação 
para entrevista individual e atividade prática 03/03/2021 

6 Período para interposição de recurso da etapa 3 
(Anexo V) 04/03/2021 

7 Resultado da análise de recursos (se houver) 05/03/2021 
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Salvador, 08 de fevereiro de 2021.  
 

LAÍS ANDRADE SOUZA 
Diretora de Gestão da Comunicação Institucional 

 
 

 
 

ANEXO III - Quadro de Vagas 
   

8 Divulgação dos dias e horários das entrevistas 08/03/2021 

9 Entrevista individual e atividade prática 09 a 19/03/2021 

10 Divulgação do resultado 22/03/2021 

11 Período para interposição de recurso da etapa 8 
(Anexo V) 23 a 24/03/2021 

12 Divulgação do resultado final 25 a 26/03/2021 

13 Convocação para contratação A partir de 01/04/2021 

  

VAGA 

  

ATIVIDADES 
SUPERVISIONADAS 

  

VAGAS 

REQUISITOS 

OBRIGATÓRIOS DIFERENCIAIS 

Programação 
Visual 

Auxiliar com: diagramação 
de peças gráficas baseadas 
em identidades visuais já 
criadas; criação de peças 
gráficas; ilustrações e 
tratamento de imagens; 
montagem (empacotamento,
dobra, corte, cola) de 
materiais gráficos; 
diagramação de manuais, 
cartilhas, revistas, etc.; 
contato com solicitantes e 
empresas gráficas. 

Cadastro 
de reserva 

▪  Cursando a partir do 3º 
semestre de: 
▪   Design 
▪   Design Gráfico 
▪   Publicidade e Propaganda 
▪   Artes 
▪   Artes Plásticas 
▪   Comunicação 
▪  Curso comprovadamente 
correlato. 
▪  Habilidade intermediária ou 
avançada com Illustrator, 
Photoshop, Indesign, Canva. 

▪  Perfil atento e 
proativo 

▪  Boa escrita 

▪  Aptidão com 
ilustração 
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 Jornalismo 

Auxiliar com: elaboração de 
notícias, reportagens, 
cobertura de eventos, 
fotografia, entrevistas, notas,
comunicados, informes para 
a comunidade, revisão de 
textos e atividades afins. 

1 

▪  Cursando a partir do 4º 
semestre de: 
▪   Jornalismo 

- Boa escrita; 
- Habilidade intermediária 

com escrita jornalística; 
- Conhecimento da 

construção de notícias e 
reportagens (Lead e 
critérios de noticiabilidade) 

▪  Conhecimentos de 
Assessoria de 
Imprensa e/ou 
Comunicação 
Institucional. 

Relações 
Públicas 

Auxiliar com: atendimento, 
monitoramento de marca e 
redes sociais, 
desenvolvimento de 
conteúdo e métricas em 
comunicação, preparação de
mailings estratégicos, 
suporte ao planejamento de 
ações e campanhas de 
comunicação. 

Cadastro 
de reserva 

▪  Cursando a partir do 3º 
semestre de: 
▪   Relações Públicas 
▪   Comunicação Institucional 
▪  Boa redação 
▪  Conhecimento de 
atualidades e contexto 
socioeconômico 

 ▪  Perfil atento e 
proativo 

▪  Ter participado de 
atividades de 
extensão, cursos 
livres. 

Conteúdo 
Virtual  

Auxiliar com: 
desenvolvimento e 
manutenção de páginas 
web; criação de subsites, 
conceitos visuais, banners, 
e-mail marketing, cartões e 
gifs animados para mídias 
sociais; tratamento de 
imagens para inclusão no 
site; migração de bancos de 
dados; gerenciamento do 
conteúdo do site 
institucional; execução de 
ações de conteúdo web e de
hipermídia relacionados à 
promoção do IFBA. 
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Cursando a partir do 3º 
semestre de:  
▪   Design 
▪   Design Gráfico 
▪   Web design 
▪   Publicidade e Propaganda 
▪  Informática 
▪  Ciência da Computação 
▪  Sistemas de Informação 
▪  Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas 
▪  Curso comprovadamente 
correlato.  
Habilidade intermediária ou 
avançada com Illustrator, 
Photoshop, Indesign, Canva.  

Perfil atento e 
proativo; 

Familiaridade com 
web design; 

Conhecimento de 
HTML e CSS. 

Diferencial: 
Conhecimento em 
Plone. 


