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EDITAL Nº1/2015 
 

PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE ATIVIDADES DA 
AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE COMUNICAÇÃO 

 
A Coordenação do Curso de Graduação em Comunicação Social – habilitação 
em Publicidade e Propaganda da Faculdade Pan Amazônica (Fapan) torna 
público o presente edital e convida os alunos do Curso de Graduação em 
Comunicação Social – habilitação em Publicidade e Propaganda da respectiva 
instituição interessados em participar do Programa de Atividades da Agência 
Experimental de Comunicação. 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS: 
 
1.1. Objetivo:  
O presente edital tem por objetivo incentivar e nortear o processo de seleção 
do(a)s aluno(a)s interessado(a)s nas vagas ao Programa de Atividades da 
Agência Experimental de Comunicação no semestre letivo 2015.2, desde que 
esteja(m) regularmente matriculado(s) no 2º semestre de 2015 do 1º ao 7º 
semestre do Curso de Graduação em Comunicação Social – habilitação em 
Publicidade e Propaganda da Fapan. 
 
1.2. Cronograma: 
 

Inscrição até 2 novembro 

Publicação das inscrições homologadas; 
datas e horários dos testes e entrevistas 

3 de novembro 

Entrevistas 4 a 6 de novembro 

Resultado final 7 de novembro 

Início das atividades 9 de novembro 

 
2. O PROGRAMA: 
 
2.1. O Programa de Atividades da Agência Experimental de Comunicação 
desenvolvido pelo Curso de Graduação em Comunicação Social – habilitação 
em Publicidade e Propaganda tem por objetivo proporcionar aos alunos 
regularmente matriculados na instituição de ensino a realização atividades 
práticas nas áreas de Produção em Comunicação Integrada (Mídias Sociais; 
Audiovisual/Fotografia; Assessoria de Comunicação; e Direção de Arte) ou de 
Produção científica (Proposta parecida como de um grupo de pesquisa para a 
produção científica). 
2.2. A atividade desempenhada pelo(a) participante do Programa de Atividades 
da Agência Experimental de Comunicação não se caracteriza como estágio 
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nem gerará vínculo empregatício de qualquer natureza, nos termos da Lei 
Federal nº. 11.788 de 25/09/2008 . 
2.3. A carga-horária de participação do Programa de Atividades da Agência 
Experimental de Comunicação será de 12 (doze) horas semanais, em turno 
vespertino, no horário de 15h30 às 18h30, nas dependências da Agência 
Experimental de Comunicação, localizada na travessa Castelo Branco, 1.614, 
entre a avenida Conselheiro Furtado e a Rua dos Mundurucus. 
2.4. O Programa de Atividades da Agência Experimental de Comunicação terá 
duração de até 6 (seis) meses, podendo ser renovada ou não a participação de 
um integrante por período estipulado pela Comissão do Programa de 
Atividades. Ao final, será fornecido o certificado de participação no Programa 
de Atividades da Agência Experimental de Comunicação. 
2.5. A permanência no Programa de Atividades da Agência Experimental de 
Comunicação dependerá de avaliação continuada pela Comissão do Programa 
de Atividades 
2.6. O(a)s participantes do Programa de Atividades da Agência Experimental 
de Comunicação terão: 
a. Cursos, oficinas e palestras sobre temáticas afins ao curso exclusivas;  
b. Carta de indicação e referência para agências após período de participação; 
c. Acompanhamento individual para produção acadêmica; 
d. Elaboração de próprio portifólio; 
e. Visitas a agências, empresas e órgãos. 
 
3. DAS VAGAS: 
 
3.1. O(a)s candidato(a)s concorrerão ao total de 5 (cinco) vagas: 
a. Produção em Comunicação Integrada: até 3 (três) vagas 
b. Grupo de Estudos: até 2 (duas) vagas 
3.2. O(a)s candidato(a)s aprovado(a)s e não habilitados para composição do 
quadro de vagas integrarão um cadastro de reserva na proporção de 1 (uma) 
vez o número de vagas oferecidas, sendo convocados na rigorosa ordem de 
classificação em caso de surgimento de vagas durante o prazo de vigência do 
processo seletivo, o qual terá 2(dois) meses de validade. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 
 
4.1. A inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento e a tácita de 
aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, às quais não 
poderá alegar desconhecimento. 
4.1.1. Ser estudante do 1º ao 7º semestre do Curso de Graduação em 
Comunicação Social – habilitação em Publicidade e Propaganda da Fapan 
regularmente matriculado no 2º semestre letivo de 2015 e com frequência 
efetiva no mesmo Curso. 
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5. PROCEDIMENTO PARA A INSCRIÇÃO: 
 
5.1. Para efetivar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá apresentar todos os 
documentos listados abaixo: 
a. Ficha de inscrição corretamente preenchida e assinada. Acesse, aqui, a 
ficha de inscrição: https://goo.gl/06FrT8 
b. Currículo, que será inserido na ficha de inscrição; 
c. Carta de Intenções, também inserido na ficha de inscrição; 
d. Não será cobrada taxa de inscrição ou valor financeiro para efeito de 
inscrição ao processo seletivo, assim como para sua realização; 
e. A inscrição somente será aceita se estiver acompanhada de toda a 
documentação exigida; 
f. A não integralização dos procedimentos de inscrição implica DESISTÊNCIA 
do(a) candidato(a) e, consequente, ELIMINAÇÃO do concurso; 
 
6. DO PROCESSO SELETIVO: 
6.1. O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas. 
6.2. Inscrições até 2 de novembro. 
6.3. Fase classificatória: (1) análise do histórico escolar e (2) análise do 
currículo. 
6.4. Fase eliminatória: (3) análise da carta de intenções e (4) entrevista. 
6.5. O(a) candidato(a) aprovado(a) à fase da entrevista deverá comparecer ao 
local designado com antecedência. 
 
7. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO: 
7.1. Serão considerados aprovados o(a)s candidato(a)s que obtiverem as 
melhores pontuações, desde que classificados dentro do limite de vagas. 
7.2. No caso de empate, se vários candidato(a)s obtiverem a mesma 
pontuação, o desempate será feito seguindo os seguintes critérios, por ordem 
de prioridade: 
a. Terá prioridade o(a) candidato(a) que tiver maior Coeficiente de Rendimento 
no Histórico. 
b. Terá prioridade na classificação o(a) candidato(a) que estiver mais adiantado 
na graduação. 
c. maior pontuação na nota da entrevista. 
d. exposição de motivos da carta. 
 
8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 
8.1. O resultado estará disponível na Faculdade no dia 7 de novembro. 
 
9. DOS APROVADOS: 
9.1. O(a)s candidato(a)s aprovado(a)s, dentro do número de vagas, deverão se 
apresentar no dia 9 de novembro na Agência Experimental de Comunicação, 
às 15h. 

https://goo.gl/06FrT8
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9.2. Aqueles que não respeitarem este prazo serão considerados desistentes, 
proporcionando convocação imediata a partir da lista de candidato(a)s 
classificáveis até que as vagas tenham sido preenchidas. 
 
10. DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA: 
10.1. O Programa de Atividades da Agência Experimental de Comunicação terá 
início em 9 de novembro. 
10.2. O acompanhamento das atividades estará sob responsabilidade d\ 
Coordenação do Curso de Graduação em Comunicação Social – habilitação 
Publicidade e Propaganda; da Coordenação da Agência Experimental de 
Comunicação; do professor(a) plantonista e do técnico(a) da Agência 
Experimental de Comunicação. 
10.3. A emissão de certificado pela Comissão do Programa de Atividades da 
Agência Experimental de Comunicação será fornecida desde que o(a) 
participante cumpra a carga-horária determinada. 
10.4. A frequência do(a) participante deverá ser computada pelo Coordenador 
da Agência Experimental de Comunicação; professor(a) plantonista; ou 
técnico(a) da Agência Experimental de Comunicação.  
10.5. Serão permitidas, durante o desempenho no Programa de Atividades da 
Agência Experimental de Comunicação, um máximo de 3 (três) faltas por mês, 
consecutivas ou não, sem justificativa. Ultrapassado esse limite de faltas, o(a) 
participante será eliminado(a) e automaticamente substituído pelo(a) 
candidato(a) seguinte na lista de classificáveis. 
10.6. A Comissão do Programa de Atividades é a responsável pela Agência 
Experimental de Comunicação. 
10.7. Os casos omissos ou duvidosos, e que, porventura, não constem neste 
edital, serão resolvidos, prioritariamente, pela Comissão do Programa de 
Atividades da Agência Experimental de Comunicação; e/ou pela Coordenação 
Pedagógica; e/ou Direção Geral da Faculdade. 
 
 
COMISSÃO DO PROGRAMA ATIVIDADES DA AGÊNCIA EXPERIMENTAL 

DE COMUNICAÇÃO: 
 

 
 

Prof. Will Montenegro 
Coordenador de Curso de Graduação em Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda e supervisor da Agência Experimental de Comunicação 
 
 

Prof. Enderson Oliveira 
Coordenador da Agência Experimental de Comunicação 
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Prof. Danilo Caetano 

Professor plantonista da Agência Experimental de Comunicação 
 
 

Rômulo Ferreira 
Técnico da Agência Experimental de Comunicação 

 
 


