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Edital BRICS Policy Center / IRI 
 

Processo seletivo para alunos de graduação nos cursos de Relações Internacionais, 
Comunicação Social e/ou Design da 

PUC-Rio 
 

Estágio: Setor de Comunicação e Projetos do BRICS Policy Center 
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de 01 (uma) vaga no BRICS Policy Center. 

Trata-se de posição envolvendo 20 horas semanais de trabalho com duração de 12 (doze) 

meses, renováveis. O início do trabalho está previsto para o dia 15 de abril de 2019. 

 
1. REQUISITOS:  

 

Os (As) candidatos (as) devem:  

 

 Estar regularmente matriculado (a) (s) no curso de graduação de Relações 

Internacionais, Comunicação Social e/ou Design da PUC-Rio, com previsão de 

formatura a partir de 2020.1; 

 Estar disponíveis para cumprir a carga horária acima especificada; 

 Nível avançado de inglês; 

 Ter conhecimentos em ferramentas de edição de imagens (Ex.: Pacote Adobe) 

Obs.: Os (As) candidatos (as) devem estar preparados (as) para uma pequena entrevista em 

inglês durante o processo seletivo. 

 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DA VAGA: 

 

Os (As) candidatos (as) devem: 

-  ter habilidade e interesse em ferramentas de comunicação (mídia social, website, etc.), 
redação de textos e traduções, além de estarem disponíveis para organização de eventos e 
auxiliar na criação de imagens para divulgação e artes para publicações; 
 
-  ter habilidade e interesse em rotinas administrativas diversas, como gestão de projetos, 
sendo assim, conhecimento em Excel será um diferencial.  
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3. INSCRIÇÕES:  

 

As inscrições serão realizadas de 05 a 10 de abril de 2019 através do e-mail 

bpc@bricspolicycenter.org. Para participar, envie os seguintes documentos: 

 

 CV com foto; 

 Histórico escolar da PUC-Rio 

 Carta de apresentação indicando seu interesse na posição (máximo de 01 lauda). 

 

4. ETAPAS DE SELEÇÃO: 

 

1ª Etapa: Análise de currículos (eliminatória); 

 

2ª Etapa: Os (as) candidatos (as) pré-selecionados (as) serão convidados (as) para entrevistas 

no entre os dias 11 e 12 de abril de 2019 no BRICS Policy Center, em horários a serem 

definidos.  

 

5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  

Os (As) candidatos (as) serão informados de maneira individual em seus respectivos e-mails, 

até o dia 12 de abril de 2019. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

 O(A) candidato(a) aprovado(a) receberá através de complementação de bolsa. O valor 

da Bolsa é de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais); 

 

 O(A) candidato(a) aprovado(a) está sujeito(a) a três meses de experiência, podendo, 

durante esse período, o estágio ser terminado por qualquer uma das partes; 

 

 Os casos omissos nesse edital serão decididos pela Coordenação do BRICS Policy 

Center / IRI; 

 

 Início do estágio previsto para: 15 de abril de 2019. 

Para mais informações, contatar: 

Thalyta Ferraz – Supervisora da Divisão de Projetos e/ou Bruna Risieri – Assistente 

Administrativa do BRICS Policy Center:  

E-mail: bpc@bricspolicycenter.org Telefone: (21) 2535-0447 
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