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SELEÇÃO PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO FÓRUM 

DAS ADS 

 
 

A ADUNEB Seção Sindical dos Docentes da Universidade do Estado da Bahia torna pública, por 

meio deste Edital, a abertura das inscrições da SELEÇÃO para o cargo de ASSESSOR DE 

COMUNICAÇÃO do Fórum das Associações Docentes das Universidades Estaduais da Bahia 

(Fórum das ADs). 
 

1. DA INSCRIÇÃO 
 

Podem inscrever-se profissionais da área de Comunicação Social, desde que possuam as 

habilidades desejadas abaixo. 

 

DAS HABILIDADES 

 

a) Desenvolver atividades de assessoria de comunicação, com foco em assessoria de imprensa; 

 

b) Produção textual; acompanhamento de reuniões do FAD e deste em instâncias de governo, 
produção de matérias jornalísticas, registro em audiovisual, fotografia, diagramação de textos 
e peças jornalísticas e a intermediação junto a pessoas jurídicas e pessoas físicas de materiais 
publicitários, assim como todas as atividades inerentes e necessárias ao atendimento de 
necessidade transitória referente ao desenvolvimento da Campanha anual das Universidades 
estaduais. 

 

c) Domínio de software de editoração e criação de imagens (ex: CorelDraw, Photoshop 

etc.),  de editoração de textos (ex: Word, LibreOffice etc), de editoração de planilhas (Excel, 

LibreOffice etc.). 
 

d) Acesso e postagem em mídias sociais (ex.: Facebook, Twitter,  etc). 
 

e) Disponibilidade de tempo para viagens, inclusive aos finais de semana, quando solicitado. 
 

2. DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO 
 

As inscrições serão realizadas através do e-mail forumdasadsba@gmail.com no período de 03 

a 20 de abril de 2017 (dias úteis). 
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3. DA DOCUMENTAÇÃO 
 

Ficha de inscrição devidamente preenchida (disponível no anexo I deste edital), cópia digital 

dos documentos pessoais (RG, CPF) e currículo vitae digitalizado (com comprovação na área de 

comunicação). A documentação digitalizada deverá ser encaminhada para o e-mail 

forumdasadsba@gmail.com, com assunto “Seleção Fórum das ADs”. 
 

4. DO PERÍODO DA SELEÇÃO PRESENCIAL 
 

A seleção ocorrerá nos dias 27 de abril e 02 de maio de 2017 na sede da ADUNEB, localizado na 

Rua Silveira Martins nº 2555 - Uneb - Cabula - CEP: 41195-001. Salvador - Bahia, Salvador, 

Bahia. Tele/fax: (71) 3257-5803/9333. 

5. DO PROCESSO SELETIVO 
 

I) Constará de três fases classificatórias e eliminatórias, cada uma valendo 10(dez) pontos, 
quais sejam: 

 

a) Análise do Currículo (Resultado será informado por e-mail ao candidato nos dias 25 a 26 de 
abril de 2017); 

 

b) Prova escrita (27/04/2017 das 9 às 12 horas); 
 

c) Entrevista (02/05/2017 das 14 às 18h30); 
 

II) Todos os candidatos selecionados deverão comparecer à sede da ADUNEB no dia 27 de 

abril, às 9:00, para a realização da prova escrita. 

III) Os resultados das provas escritas serão divulgados no dia 28 de abril por meio do site da 

ADUNEB (www.aduneb.com.br) às 13h; 
 

IV) As entrevistas serão realizadas no dia 02 de maio a partir das 14h na sede da ADUNEB com 

os candidatos aprovados na prova escrita. Todos/as devem estar presentes na sede da 

Aduneb às 13h30 para que acompanhem o sorteio da ordem das entrevistas. 
 

V) O resultado final e classificação serão divulgados no dia 8 de maio por meio do site da 

ADUNEB (www.aduneb.com.br) às 13h; 

 
 

VI) Os casos omissos serão apreciados pela Comissão de Seleção. 
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6. DA CONTRATAÇÃO 
 

O candidato que for aprovado em todas as três fases e obtiver a maior nota, calculada pela 

média aritmética das três fases, será contratado imediatamente pelo regime CLT, com jornada 

de trabalho semanal de 25 horas, com salário mensal de R$ 3.128,94 e vale transporte, com 

descontos previstos por lei incidindo a partir de tal valor. 

 
 
 
 

Salvador, 3 de abril de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILTON PINHEIRO 

Coordenador do Fórum das 

ADs 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO PÚBLICA PARA 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO FÓRUM DAS ADS 

 
NOME COMPLETO:   

 

ENDEREÇO: 
 

 

E-MAIL:  TELEFONE:   
 

DATA DE NASCIMENTO:  /  /   
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
 

 

 

 

 

JÁ TEVE ALGUMA EXPERIÊNCIA COM MOVIMENTOS SOCIAIS OU SINDICATOS? 
 

 

 

 
 

Li e estou de acordo com os termos presentes no edital da seleção pública para assessoria de 
comunicação do Fórum das Ads, publicado pela ADUNEB Seção Sindical dos Docentes da 
Universidade do Estado da Bahia. 

 
 

   de abril de 2017 
 
 
 

Assinatura do(a) candidato(a) 


