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EDITAL 02/2021 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO 
FUNDAÇÃO PLAMHUV 

 
A Fundação PLAMHUV está selecionando 1 (um) ESTUDANTE de Publicidade e 
Propaganda ou Comunicação Social habilitado para Jornalismo, para estágio no setor de 
marketing, por período de 6 (seis) meses.  
 
1. Pré-Requisitos:   

 

• Ser estudante do curso de Publicidade e Propaganda da FDV ou Comunicação 

social hab. Jornalismo UFV do 3º período em diante. 

• Disponibilidade de horário para estágio no período de 8h às 12h ou das 14h às 

18h.  

• Ter conhecimento em Word, Corel Draw e Adobe PhotoShop.  

Word: Formatação de textos. 

Corel Draw: Edição de imagens e produção de conteúdo digital e impresso. 

• Domínios básicos de áudio visual. 
 

                                                
2. Competências e habilidades: 
Buscamos pessoas éticas, comprometidas, que possuam boa comunicação, iniciativa e 
bom relacionamento interpessoal, e que estejam alinhados à nossa missão, visão e valores. 
 
Carga horária: 20h semanais 
 
3. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO – FUNDAÇÃO PLAMHUV 
 
A seleção contará com as seguintes etapas eliminatórias:  
 

• Análise Curricular e de Portífólio 

• Entrevista por competência  
 

3.1. ANÁLISE CURRICULAR E DE PORTIFÓLIO 
 

A análise curricular e de portifólio é a primeira etapa do processo seletivo e possui caráter 
eliminatório. Portanto, seja bem atencioso ao preencher as informações pessoais e 
profissionais. 
 
O currículo e portifólio de trabalhos deverá ser enviado ao e-mail rh@plamhuv.com.br a 
partir de 30 de novembro de 2021 até 03 de dezembro de 2021. 
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Qual as orientações para esta etapa? 
 
Esta etapa requer que o candidato seja bem claro e objetivo ao relatar sobre sua trajetória 
acadêmica e associar suas experiências com os pré-requisitos exigidos para a vaga. Por 
isso, é importante manter seu currículo sempre organizado e atualizado e atentar-se sobre 
as informações inseridas. Faça a revisão do currículo, para que não falte nenhuma 
informação relevante. 
                                                      
3.2. ENTREVISTA POR COMPETÊNCIA 

 
O PLAMHUV informará os candidatos selecionados para a segunda etapa do processo 
seletivo, qual seja, ENTREVISTA POR COMPETÊNCIA, no e-mail utilizado para envio 
do currículo. As convocações serão feitas no dia 7 de dezembro de 2021. 
 
É de responsabilidade do candidato o acompanhamento do seu e-mail. As entrevistas 
serão realizadas no dia 9 de dezembro de 2021, sendo que as orientações detalhadas serão 
enviadas no e-mail de convocação. 
 
A entrevista por competência é a etapa em que os recrutadores avaliarão as competências 
técnicas que o candidato possui para ocupar o cargo pleiteado. Nesta etapa, o entrevistador 
realiza perguntas em busca de informações e evidências sobre a trajetória do candidato, a 
fim de identificar quais comportamentos e resultados obteve e o modo como agiu diante 
de determinadas situações. Além disso, o entrevistador também questiona sobre a 
motivação do candidato para participar do processo e fazer parte da empresa. 
 
Como se preparar para esta etapa? 
A preparação para essa etapa exige que o candidato possua autoconhecimento, porque, 
além das perguntas técnicas, serão realizados questionamentos referentes às suas 
características pessoais. É relevante que o candidato seja objetivo e tenha uma 
comunicação assertiva, para que dessa forma os recrutadores consigam entender 
perfeitamente as informações, sem ter que ficar refazendo as perguntas. É importante 
também ser pontual e ter objetivos bem claros e definidos. 
 

 
Viçosa, 25 de novembro de 2021. 

 
 
 
 
 

 
ILDAMARA GANDRA DE MENEZES 

Presidente do Conselho Diretor e Presidente do Conselho Curador da Fundação 
PLAMHUV 


