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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

RESULTADO FINAL - PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri, por meio das informações fornecidas pela comissão examinadora designada
para a condução dos trabalhos resultantes do Edital nº 49/2021, torna público o resultado preliminar do
processo de seleção de estagiários, para a área: Auxiliar à implantação e manutenção do novo Sistema de
Gestão de Ações de Extensão da Proexc.
Nome
Média Final
Brenda Pereira de Souza Orlandi
87,01

Diamantina, 9 de setembro de 2021
Referência: Processo nº 23086.008609/2021-62
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

RESULTADO FINAL - PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri, por meio das informações fornecidas pela comissão examinadora designada
para a condução dos trabalhos resultantes do Edital nº 49/2021, torna público o resultado preliminar do
processo de seleção de estagiários, para a área: Prestar suporte à página da Proexc, compreendendo
publicação, acompanhamento e revisão de textos; Divulgar as ações de extensão e cultura nas mídias
sociais da PROEXC, como Facebook, Instagram, Youtube e Twitter; Acompanhar , organizar , gerar
indicadores das mídias sociais da PROEXC (gerar a exemplo, palavras chave, tags, para otimizar as
ferramentas de busca), em especial, o canal do Youtube; Produzir peças gráficas, logomarcas e criar
identidade visual das ações para a divulgação no site e mídias sociais da PROEXC; Criar e Editar vídeos de
divulgação das ações e de caráter informativo relativo à PROEXC. Realizar a transmissão de lives no canal
do Youtube da PROEXC.
Nome
Média Final
Vítor Manuel Azevedo Soares
86,63
Diamantina, 31 de agosto de 2021
Referência: Processo nº 23086.008611/2021-31
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