PROCESSO SELETIVO – RH/121/2021 – ESTAGIÁRIO DE COMUNICAÇÃO (01 VAGA)
A Assoc iaç ão dos Artist as Amigos da Pr aç a (Or ganizaç ão Soc ial de Cultur a Qualific ada – Lei
Complementar 8 46 /19 98 e Dec. 43 .49 3/1998 ) torna públic o que, e ntre os dias 2 8 de junho e 5 de
julho de 2021, receberá currículos para preenchimento de vaga para o seguinte cargo:
ESTAGIÁRIO DE COMUNICAÇÃO – (01 VAGA)
Resumo das atividades
Habilidades: Gostar muito de escrever, curioso, interesse em trabalhar com redação de
textos, comunicativo, criativo, antenado e com habilidade de criar conteúdo para plataformas
como redes sociais e audiovisual.
Requisitos
Cursando superior em jornalismo ou letras, a partir do 3º ano de faculdade; domínio em Word e
Excel.
Informações sobre a contratação
Regime de contratação: CLT
Carga horária: 30 horas semanais
Benefícios: Vale refeição, seguro de vida e vale transporte
Salário: R$ 970,00
Processo de seleção
A seleç ão ser á re alizada mediante análise de c urrículos e entrevist a pe ssoal re alizadas pelo
Departament o A dministr ativo da Associaç ão. A entrevist a poder á, a e xclusivo critério da
Assoc iaç ão dos Art ist as Amigos da Pr aç a, c ont ar c om a participaç ão das/os profissionais
responsáveis pela área onde a vaga está disponível.
E-mail: selecao@adaap.org.br – “Assunto": ESTAGIÁRIO COMUNICAÇÃO– RH/121/2021.
Obs.: Os currículos que forem enviados para outro endereço de e -mail que não seja o indicado no
aviso de processo seletivo ou sem a descrição correta no campo "Assunto" serão descartados.
Importante
O result ado do pr ocesso seletivo ser á divulgado ne ste website a partir de 12 de julho de 2021 , dat a
de encerramento deste procedimento de contratação.
A inscrição da/o c andidata/o no processo selet ivo, que se m aterializará mediante a apresent ação
do seu CURRICULU M, im plic a no pleno conhecime nto e conseque nte aceitaç ão de tudo o que
const ante no instrume nto convocat ório, bem com o no Manual de Recur sos Hum anos da
Associação, acessível no endereço www.adaap.org.br.
A Associaç ão dos Artistas Amigos da Pr aça poder á, a se u exclusivo critério, deix ar de c onvocar
as/os candidat as/os participantes, inclusive a/o que selecionada/o, be m com o revogar o processo
seletivo em qualquer uma das suas etapas.
Associação dos Artistas Amigos da Praça

