
INSTITUTO REGIONAL DA PEQUENA AGROPECUÁRIA 
APROPRIADA – IRPAA 

                               
EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIA/O

O Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada - IRPAA torna público o edital do 
processo  de  seleção  de  Estagiária/o  Nível  Universitário,  na  área  de  Comunicação  Social  - 
Jornalismo, com interesse em aprofundar os conhecimentos em Convivência com o Semiárido e 
possa cumprir uma carga horária de 20 horas semanais.

O processo seletivo é composto pelas seguintes etapas:

1ª etapa: Seleção de currículos com os seguintes documentos:

I – Curriculum Vitae;
II – Histórico escolar;
III – 01 cd contendo uma entrevista em áudio, com duração de 3 a 5 minutos, sobre a temática: 
Convivência com o Semiárido;
IV – 01 release impresso com tamanho máximo de 01 lauda de texto.

- Entrega de Currículum Vitae até às 18 horas do dia 10 de maio, na sede do Irpaa, situada à Av. 
das Nações, 04 – Bairro Castelo Branco, CEP: 48903-970 – Juazeiro/BA.

- Os currículos serão examinados por uma comissão de seleção que em seguida  convocará 
os/as candidatos/as considerados/as aptos para a entrevista.

- Publicação de lista de selecionadas/os para entrevista: 12 de maio.

2ª etapa: Entrevista junto à Comissão de Seleção, na sede do Irpaa, às 9:00 horas do dia 13 de 
maio.

Publicação do Resultado Final: 13 de maio, no site do Irpaa (www.irpaa.org).

Exigências para participação:

Além da comprovação, por meio de histórico escolar, de que a/o candidata/o é estudante, a/o 
mesma/o deverá se enquadrar nos seguintes pré-requisitos:



a) Ter concluído no mínimo o 5° período de Comunicação Social – Jornalismo;

b) Ter sido aprovado em disciplinas relacionadas a Radiojornalismo e Redação Jornalística.

A/o candidata/o selecionada/o receberá Bolsa de estudos durante os meses de maio a setembro 
de 2011.

                                         Juazeiro – BA, 05 de maio de 2011

                         Ademilson da Rocha Santos
                              Coordenador Geral
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