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Edital ARS NOVA 003/2022
Seleção de estagiário(a) em Assessoria de Imprensa para o Ars Nova – Coral da UFMG

A Escola de Música da UFMG torna público que estão abertas as inscrições para o exame
seletivo de bolsista em Assessoria de Imprensa do Ars Nova – Coral da UFMG, com sede no
Conservatório da UFMG, Avenida Afonso Pena, 1534 – Centro.

Local de estágio: Sala do Ars Nova – Coral da UFMG. Conservatório de Música da UFMG:
Avenida Afonso Pena, 1534, Centro, Belo Horizonte/MG.

Quantidade de vagas: 01 (uma)

Horário de estágio: O (a) candidato (a) selecionado (a) deverá dedicar, sem prejuízo de outras
atividades curriculares, 20 horas semanais ao programa, no período matutino, vespertino e,
eventualmente, noturno, cumprindo as atividades estabelecidas no plano de trabalho.

Atividades a serem desempenhadas:


Executar ações que promovam divulgar internamente as atividades do Ars Nova-Coral
da UFMG.



Executar ações que promovam o diálogo e Ars Nova-Coral da UFMG, a imprensa e o
público em geral.



Promover a divulgação dos assuntos de interesse do grupo: apresentações, editais,
concursos, promoções, etc.



Redigir e enviar à imprensa releases informativos sobre as apresentações e demais
atividades do coro.



Manter constante contato com órgãos de imprensa, a fim de divulgar as ações
institucionais do grupo.



Auxiliar a produção na organização das reuniões do grupo.



Auxiliar os profissionais da imprensa nas eventuais coberturas jornalísticas de
atividades do coro, quando necessário.
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Intermediar a relação entre os profissionais da imprensa e do grupo.



Sugerir e auxiliar a Administração na elaboração de materiais informativos que
atendam aos princípios da publicidade e da transparência.



Pesquisar matérias veiculadas pela mídia, de interesse do Ars Nova-Coral da UFMG.



Elaborar, nos eventos mais relevantes do ano (Banquete de Vozes, Turnês, etc), um
relatório de repercussão na mídia.



Manter a Coordenação informada sobre essas publicações de seus interesses.



Discutir, junto à Coordenação, ações de promoção sistêmica do coro ao longo do ano,
independente das ações específicas para cada concerto. Ex.: Estratégia de
Posicionamento das Redes Sociais, sugestão de pautas além das coberturas dos
eventos, sugestão de ações de integração com o coro e a Coordenação.



Coletar, nas apresentações, e-mails e contatos para alimentar o mailing de convidados
do coro.



Excepcionalmente dar suporte à Produção quando for necessário e com aprovação da
Coordenação.



Coordenar e executar o projeto de resgate da história do Ars Nova-Coral da UFMG,
com entrevista aos antigos coristas, organização das fotos e demais materiais de
arquivo do grupo.



Alimentar a manter atualizado o site institucional do coro.



Executar outras tarefas correlatas determinadas pela Coordenação.

Pré-requisitos:
Os(as) candidatos(as) devem estar regularmente matriculados em curso de graduação em
Comunicação Social, do 5º (quinto) período em diante, ter boa comunicação escrita e verbal e
bom relacionamento interpessoal.
É desejável que o candidato tenha experiência em gerenciamento de web site e redes sociais,
criação de material gráfico, fotografia e edição de vídeos.

Valor da bolsa: R$ 1.000,00
Benefícios: Auxílio transporte no valor de R$ 50,00.
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Das inscrições:
As inscrições serão feitas pelo(a) interessado(a) a partir do dia 13/09/2022, terça-feira, e
encerram-se em 27/09/2022, terça-feira, através do e-mail arsnovaufmg@gmail.com
No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá encaminhar por e-mail os documentos abaixo
relacionados e agendar o horário da entrevista remota:



Curriculum Vitae;
Carta de intenções, explicitando a motivação para a sua inscrição neste exame de
seleção.

A inscrição e o agendamento da entrevista serão efetuados por e-mail:
arsnovaufmg@gmail.com Após a confirmação da inscrição pela administração do Ars Nova,
o(a) candidato(a) será informado(a) sobre o seu horário agendado para sua entrevista. As
entrevistas serão agendadas por ordem de inscrição.

Do exame seletivo:
Data: 29/09/2022, quinta-feira
Horário: das 09:00 às 12:00 horas.
Local da entrevista: Sala do Ars Nova – Coral da UFMG. Conservatório de Música da UFMG:
Avenida Afonso Pena, 1534, Centro, Belo Horizonte/MG.

Programa da seleção:
O processo de seleção compreenderá:




Análise de Curriculum Vitae;
Análise da carta de intenções redigida pelo(a) candidato(a);
Entrevista.

Do resultado:
O resultado final da seleção será divulgado no dia 30/09/2022, sexta-feira, no seguinte site da
internet: https://www.instagram.com/arsnovacoraldaufmg/
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Belo Horizonte, 13 de setembro de 2022.
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