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INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE ALUNO BOLSISTA E ALUNO VOLUNTÁRIO  
DA FACULDADE 7 DE SETEMBRO. 

 
O VICE-DIRETOR DA FACULDADE 7 DE SETEMBRO, Prof. Adelmir de Menezes Jucá, no uso de suas 
atribuições regimentais e com base no que estabelece a Resoluções N

o
 03/2001 e 04/2001 do CEPEX, 

torna público para o conhecimento dos alunos da Graduação em Jornalismo e Publicidade, que estão 
reabertas as inscrições à Seleção de Alunos Bolsistas e Alunos Voluntários, para NPJor e Rádio 7, 
durante o período de março/2014 a agosto/2014, conforme discriminado abaixo.  
 

BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS  
(Bolsa de 30% no valor da mensalidade)  

Nº DE VAGAS 
ATUAÇÃO CURSOS 

PROFESSORES 
RESPONSÁVEIS Bolsistas Voluntários 

01 02 Rádio 7 Jornalismo / Publicidade Ismar Capistrano 

01 02 NPJor Jornalismo Miguel Macedo 

 
01 – Inscrição: 
Para a inscrição, os interessados devem acessar o site da FA7 até 24/02/2014 e preencher a ficha. 
 
02 – Prazos: 
O processo de seleção de bolsistas acontecerá após publicação da lista de inscrições deferidas e 
contato por email do professor responsável, marcando o dia da seleção. 
 
O resultado final será publicado em 10 de março de 2014. 
 
03 – Período de Vigência e horário de trabalho: 
Março/2014 a agosto/2014 – cumprindo 12h semanais, em horário de acordo com a necessidade do 
setor.  
 
04 – Seleção e pré-requisito: 
A seleção será feita com análise do histórico acadêmico (aluno deve ter cursado disciplinas essenciais à 
área pretendida), seguida por entrevista e/ou atividade prática da área a ser acompanhada pelo 
professor do setor que realiza seleção.  
 
Bolsistas: A partir do 3º semestre 
Voluntários: A partir do 2º semestre 
 
05 - Classificação: 
O primeiro colocado, caso atenda os requisitos para recebimento da bolsa, será selecionado como 
bolsista e os demais ficarão, de acordo com sua classificação, com as vagas de voluntários. Os demais 
classificados podem ser convocados, no caso de desistência dos selecionadores, durante a vigência 
deste edital, para ocupar a vaga remanescente, atentando a ordem da colocação. 
 
06 – Renovação: 
Os alunos bolsistas e voluntários selecionados poderão ter suas vagas renovadas por mais um período 
conforme parecer da coordenação e aceite da Direção Acadêmica. 
  

Fortaleza, 19 de fevereiro de 2014 
 

Prof. Adelmir de Menezes Jucá 
Vice-Diretor Acadêmico 


