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EDITAL Nº 004/2019 - CJOR
EDITAL DE RESULTADO PROVISÓRIO DA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA O
COMPLEXO LABORATORIAL DE JORNALISMO
A Universidade Federal do Tocantins, por meio do Câmpus de Palmas e da coordenação
do curso de Jornalismo, torna público o resultado definitivo da seleção de estagiário para atuar no
Complexo Laboratorial de Jornalismo, a partir de setembro de 2019.
1. DO RESULTADO PROVISÓRIO
1.1 Os alunos foram avaliados levando-se em conta os seguintes critérios: análise do currículo,
Histórico escolar e entrevista.
1.2 Após a divulgação do resultado provisório e inexistindo recursos acerca do resultado,
manteve-se a seguinte classificação:
candidatos
1 Jéssica Romero

situação
selecionada

2 Edmundo Paulino

cadastro de reserva

3 Plácido de Aquino

cadastro de reserva

4 Carlos Emanuel Barbosa

classificado

5 Lúcia Moraes

classificada

6 Orion Jorjuan

classificado

7 Bruna Lima

classificada

2. DA APRESENTAÇÃO
2.1 A candidata selecionada tem o dia 02 de setembro de 2019 para se apresentar na
Coordenação de Jornalismo e proceder com a formalização do estágio.
2.2 O início do estágio é imediato, e os horários serão definidos de acordo com a necessidade do
Complexo de Jornalismo e a disponibilidade do estagiário
2.3 O início do estágio está condicionado à aprovação do Plano de Atividades do Estagiário que
será elaborado em acordo das três partes (Unidade concedente, Professor Orientador e

Estagiário), tendo em vista que tais atividades deverão ser compatíveis com o curso frequentado
pelo discente.
3. DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 A divulgação do resultado final está prevista para o dia 30 de agosto de 2019, devendo o
selecionado acompanhar a solicitação de documentos e apresentação até o dia 2 de setembro de
2019.
3.2 Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 3229-4685 e/ou pelo endereço
eletrônico labjor@uft.edu.br
Palmas, 30 de agosto de 2019
VALQUÍRIA GUIMARÃES
Coordenadora do curso de Jornalismo

