
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 

APRUMA-SS 

 

  A Associação dos Professores da Universidade Federal do Maranhão 

APRUMA – Seção Sindical do ANDES-SN promoverá seleção com objetivo de 

contratar profissional para atuar como Relações Públicas do seu quadro funcional. 

Referência remuneratória inicial R$ 3.300,00 e vale-refeição, para uma carga horária de 

6 horas corridas no turno vespertino.  

 

1- REQUISITOS:  

- Nível superior completo em Comunicação Social – Habilitação em Relações Públicas;  

- Registro profissional no Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas; 

- Disponibilidade para viagens fora de São Luís, inclusive em fins de semana; 

-Afinidade com a produção de conteúdo para a comunicação sindical, comunitária, 

popular e alternativa. 

Será também considerado no processo de seleção:  

- Pós-graduação (lato ou stricto sensu) em Comunicação ou áreas afins (Políticas 

Públicas, Educação, Ciências Sociais, Economia);  

- Domínio da utilização de recursos digitais, sobretudo aqueles relacionados às redes 

sociais e audiovisual; 

- Domínio da produção e edição de texto, áudio, fotografia, vídeo e gestão de site;  

-Elaboração de planejamento estratégico de comunicação, coordenação de campanhas 

publicitárias e monitoramento da visibilidade do assessorado/Apruma; 

- Habilidade na gestão de redes sociais; 

-Conhecimentos de programas de computador: Word; Excel; Ferramentas e 

aplicativos de editoração eletrônica (produção e edição de imagens de sites e 

gerenciamento de redes sociais); 

 -Relacionamento com a mídia; 

-Desejável conhecimento de língua estrangeira; 

 

 

 



 

 

2- ETAPAS DA SELEÇÃO: 

 

- Preenchimento de Ficha de Inscrição fornecida pela secretaria da APRUMA a ser 

entregue pessoalmente, por e-mail (apruma.secretaria12@gmail.com) ou por Correios 

(obrigatoriamente por SEDEX); 

- Entrega de currículo acompanhado de comprovação de titulação acadêmica e 

documento de identificação. O registro profissional será obrigatório para a contratação 

do (a) aprovado (a) no seletivo; 

- Entrega de portfólio: cada candidato(a) deve apresentar um dossiê/relatório contendo 

as suas principais produções de conteúdo sobre temas relacionados a comunicação 

sindical, comunitária, popular, alternativa, além de outras produções relevantes, 

mediante cópias de textos publicados em impressos, arquivos de áudio e vídeo e/ou 

links de plataformas na web onde a respectiva produção está publicada; 

- Análise do currículo e do portfólio (eliminatória);  

- Prova escrita (eliminatória); 

- Prova Prática (eliminatória); 

- Entrevista (eliminatória). 

 

3- CRONOGRAMA DA SELEÇÃO: 

 

Etapa Datas Observações 

Inscrição Do dia 07/06/19 até às 18h 

do dia 13/06/19 (horário de 

Brasília) 

Inscrição deve ser presencial, 

por e-mail 

(apruma.secretaria12@gmail.

com) ou via Correios 

(obrigatoriamente por 

SEDEX) e conter TODOS os 

documentos exigidos: Ficha 

de inscrição; Currículo com 

Cópia do Diploma, Registro 

Profissional e Portfólio. 

Inscrições deferidas 17/06/19  A lista das inscrições 

deferidas será divulgada no 

site da APRUMA 

Resultado da análise de 18/06/19  A lista dos selecionados 
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currículo (Eliminatória) será divulgada no site da 

APRUMA 

Prova escrita (eliminatória) 19/06/19 (9 às 12h) Na sede da APRUMA 

Prova prática 

(eliminatória) 

21/06/19 (9 às 12h) Na sede da APRUMA  

Resultado da prova escrita 

e prática 

25/06/19  O resultado será divulgado 

na página da APRUMA 

Entrevista 27/06/19 (manhã e tarde) Na sede da APRUMA 

Resultado Final 28/06/19  O resultado será divulgado 

no site da APRUMA, até 

às 15h. 

 

A ficha de inscrição pode ser obtida pelo e-mail 

apruma.secretaria12@gmail.com ou no site da APRUMA 

(http://aprumasecaosindical.org/). 

 

 As inscrições podem ser realizadas por e-mail 

(apruma.secretaria12@gmail.com), Correios (obrigatoriamente por SEDEX) ou, 

presencialmente, na sede da APRUMA. 

Comissão de Seleção 

 

São Luís, 06 de junho de 2019. 
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