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EDITAL Nº 001/2014
COLEGIADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
SELEÇÃO PARA PROGRAMA DE PESQUISA
A Diretoria da Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC de Vitória da Conquista, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna pública a
realização do Processo Seletivo para seleção de discentes com finalidade de
participar, em regime de Programa de Pesquisa do Colegiado do Curso de
Publicidade e Propaganda do Grupo de Pesquisa em Comunicação e Cultura com
carga-horária de 04 horas semanais.
1. DOS CANDIDATOS
Poderão inscrever-se no Processo Seletivo, acadêmicos regularmente matriculados
no semestre de 2014.1 do Curso de Comunicação Social da FTC ou de outras IES –
conforme requisitos descritos nos itens que se seguem neste edital.
2. CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO
No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:
2.1 Fotocópia do documento de identidade, do comprovante de matrícula e
histórico escolar de graduação;
2.2 - 01 foto 3x4;
2.3 – Ficha de inscrição devidamente preenchida;
2.4 - Curriculm lattes.
3. DA INSCRIÇÃO
O Candidato fará a inscrição junto ao NAAC – Núcleo de Acompanhamento de
Ações Acadêmicas, Faculdade de Tecnologia e Ciências de Vitória da Conquista, no
período de 11/03/2014 a 17/03/2014, das 08h00 às 12h00, das 14h00 às 18h00 e
das 19h00 às 22h00.
Maiores informações: portal da FTC e Colegiado de Publicidade e Propaganda Telefone: 3422.8811
4. DA SELEÇÃO
4.1 – Da primeira fase: Análise de Curriculum lattes – 18/03/2014
4.2 – Da segunda-fase: Prova escrita – 18/03/2014 (em horário e local a ser
informado pelo coordenador da linha).
(os candidatos aprovados nessa etapa serão convocados por e-mail e/ou telefone
para 3ª fase).
4.3 – Da terceira-fase: Entrevista - 20/03/2014 (em horário e local a ser
informado pelo coordenador da linha).
4.4 - Da nota final: será o resultado da Média das notas obtidas nas etapas
(análise de
currículo, prova escrita e entrevista);
5. DAS VAGAS E DO PERFIL DO CANDIDATO
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5.1- Perfil– Acadêmicos deverão ter cursado a disciplina Metodologia do
Trabalho Científico, com aprovação (nota e freqüência igual ou superior a 70%), sem
prova final.
5.2 – Vagas: 06 Vagas assim distribuídas:
- 03 vagas para a linha de pesquisa em COMUNICAÇÃO, CULTURA E
TURISMO (coordenado pela professora Gardênia Jardim)
- 03 vagas para a linha de pesquisa em CIBERCULTURA (coordenado
pelo professor Reginaldo Gonçalves)
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 - As Atividades serão realizadas nos turnos opostos ao qual o
acadêmico esteja devidamente matriculado. Os dias para desenvolvimento das
atividades com os aprovados nessa seleção serão definidos após reunião com os
mesmos.
6.2 - Não poderá haver choque entre os horários da(s) disciplina(s) e as
atividades de iniciação científica dos aprovados.
7. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Faculdade de
Tecnologia e Ciências de Vitória da Conquista.

Vitória da Conquista, 10 de Março de 2014

_______________________________
Prof. Sérgio Magalhães
Diretor Geral/Diretor Acadêmico

_______________________________
Prof. Reginaldo Gonçalves do Amaral
Coord. Colegiado Publicidade e Propaganda
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