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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA ÁREA DE COMUNICAÇÃO DO 
SINDICATO DOS FAZENDÁRIOS DO CEARÁ (SINTAF) 

 
Edital nº 01/2021 

 
 A Fundação Sintaf, por meio de sua Diretoria Executiva, torna pública a abertura do 

processo seletivo de candidato (a) a bolsista para atuar na área de comunicação, cujo certame 

seguirá as disposições abaixo. 

 

1. DO OBJETO 
 

 O presente instrumento pretende selecionar candidato a 01 (uma) vaga de bolsista para 

a área de comunicação do Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf). 

 

2. DO PERFIL DO CANDIDATO 

 

2.1. Requisitos: 
 

a) Estar matriculado (a) em curso superior de Comunicação Social - Jornalismo, com 

frequência comprovada; 

b) Comprovação de já ter cursado, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos créditos do 

curso de graduação; 

c) Ter disponibilidade para a carga horária de 30 (trinta) horas semanais e 6 (seis) horas 

diárias, em período compatível com a necessidade do Sintaf; 

d) Possuir ótimo domínio da língua portuguesa; 

e) Boas noções de fotografia e tratamento de imagem (Photoshop); 
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f) Experiência em gerenciamento de mídias sociais (Instagram, Twitter, Facebook etc.); 

g) Criatividade, comunicabilidade e desenvoltura; 

h) Organização, responsabilidade, iniciativa e pontualidade. 
 

2.2. Principais atividades: 
 

a) Redação e divulgação de textos jornalísticos; 

b) Cobertura de eventos do Sintaf ou que tenham a participação da entidade; 

c) Apoio na elaboração e revisão de publicações; 

d) Gravação de entrevistas e eventos; 

e) Suporte no gerenciamento de conteúdo do site; 

f) Suporte no gerenciamento das mídias sociais do Sindicato; 

g) Apoio aos eventos da entidade que envolvam a área de comunicação. 

 

3. REMUNERAÇÃO 
 

3.1. A remuneração mensal para o cargo é R$ 1.114,67 (um mil, cento e quatorze reais e 

sessenta e sete centavos), mais auxílio transporte; 

3.2. A bolsa tem prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período; 

3.3. O local de exercício das atividades será na sede do Sintaf, em Fortaleza, na Rua Agapito dos 

Santos, 300, Centro, no período da manhã. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 
 

4.1. As inscrições serão realizadas de 04 a 13 de janeiro de 2021; 

4.2. Para efetuar sua inscrição, o(a) candidato(a) deverá providenciar a seguinte documentação: 

a) Formulário de inscrição preenchido (disponível no site da Fundação Sintaf); 
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b) Currículo lattes ou vitae; 

c) Declaração de matrícula expedida pela Instituição de Ensino Superior; 

d) Histórico escolar. 
 

4.3. A documentação deverá ser escaneada e enviada para o e-mail 

fundacao@fundacaosintaf.org.br com mensagem sob o título: VAGA JORNALISMO - NOME DO 

CANDIDATO. 

 

5. DA SELEÇÃO 
 

5.1. A seleção será feita por meio de: 
 

a) Análise do curriculum vitae/currículo lattes; 

b) Prova escrita, a ser realizada na sede da Fundação Sintaf, localizada à Rua Padre 

Mororó, 952, Centro, Fortaleza-CE, CEP 60015-220 e; 

c) Entrevista presencial. 
 

5.2. No caso da prova escrita, que terá até 03 (três) horas de duração, os candidatos serão 

avaliados por meio da elaboração de 01 (uma) dissertação e 01 (um) texto jornalístico; 

5.3. Os textos serão avaliados por sua compreensão, correção e visão crítica; 

5.4. O conteúdo programático da prova escrita se encontra no anexo I deste edital; 

5.5. Para o resultado, a análise do curriculum vitae/currículo lattes terá 20% do peso da nota 

final; a prova escrita, 60%; e a entrevista presencial, 20%. 

5.6. Será indeferida a inscrição de candidato que não anexar os documentos exigidos ou que 

anexar arquivos em formato ilegível ou corrompido; 

5.7. A Fundação Sintaf enviará mensagem para o endereço de e-mail cadastrado pelo(a) 

candidato(a), informando do resultado das etapas do processo seletivo. 
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6. CALENDÁRIO 
 

EVENTO PRAZOS 

Lançamento do Edital 04/01/2021 

Período de inscrições 04/01/2021 a 13/01/2021 

Prova escrita 18/01/2021  - 9h às 12h 

Entrevista 21/01/2021 – 9h 

Divulgação do resultado 22/01/2021 

Início das atividades de estágio 01/02/2021 

 
 
7.1. Os casos omissos ou situações não previstas neste edital serão resolvidos pela Diretoria 
Técnico-Científica da Fundação Sintaf. 
 
7.2. Este edital entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

 
 

Fortaleza, 04 de janeiro de 2021. 
 
 
 

 
Yvelise Benzi Sales 

Diretora Geral da Fundação Sintaf 
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Edital nº 01/2021 
ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA 

 
1. LÍNGUA PORTUGUESA 
1.1. Compreensão Textual 
1.2 Ortografia 
1.3 Semântica 
1.4 Morfologia 
1.5 Sintaxe  
1.6 Pontuação 
 
 


