
 
FACULDADE DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

LABORATÓRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR 

EDITAL DE SELEÇÃO – EXTENSÃO EM COMÉRCIO EXTERIOR 

  

A Coordenação do Bacharelado em Relações Internacionais e o NEARI – Núcleo 

de Estudos e Atuação em Relações Internacionais e o Laboratório de Comércio 

Exterior - LABCOMEX - tornam público o presente edital de chamada para 

apresentação de currículos para preenchimento de vagas de colaboradores no 

projeto FOBCast, com início no semestre corrente 

I) Das vagas: 

Serão ofertadas 04 vagas de colaboração não-remunerada no Laboratório de 

Comércio Exterior para alunos e alunas a partir do 5º período dos cursos de 

Relações Internacionais. As vagas serão distribuídas da seguinte maneira: 

a) Aluno (a) Conteudista – participação na elaboração de conteúdos e artigos 

para o Podcast conforme alínea III deste edital – 04 vagas para ampla 

concorrência (total de 04 vagas). 

II) Da carga horária: 

Os discentes que forem selecionados deverão cumprir uma carga horária 

semanal de 4 horas contabilizados os encontros de gravação que acontecerão 

semanalmente, às sextas-feiras, em cronograma a ser organizado após a 

seleção de alunos e alunas. 

III) Das atribuições e das atividades: 

Os discentes selecionados deverão desempenhar as seguintes atividades: 

a. Participar das gravações do podcast. 

b. Participar da elaboração textos e materiais de apoio para as gravações. 

c. Contribuir com artigos que serão publicados na página do Laboratório de 

Comércio Exterior, como material complementar dos episódios do podcast. 



 
d. Desempenhar as atividades de: suporte para a coordenação, edição e 

produção do podcast.  

e.  Auxiliar na organização do Seminário de Comércio Exterior. 

f. Contribuir na divulgação das atividades relacionadas ao Projeto do Laboratório 

de Comércio Exterior. 

g. Atividades gerais desenvolvidas no âmbito do Laboratório de Comércio 

Exterior. 

IV. Dos casos omissos: 

Os casos omissos serão deliberados pelo comitê de avaliação. 

V. Da seleção:  

a. Os discentes interessados deverão enviar currículo lattes e o histórico escolar 

para o e-mail labcomex@faculdadedamas.edu.br no período de 26/03 a 05/05.  

As entrevistas serão realizadas por uma banca de docentes constituída por: 

Coordenação Geral de Graduação, Coordenação do Curso de Relações 

Internacionais, Coordenador do Projeto  FOBCast e Responsável  pelo NEARI, 

no dia 08/05 às 17h. 

b. Os alunos e alunas a partir do 5º período estão habilitados a concorrer as 

vagas; 

c. As candidaturas serão analisadas pelo comitê de avaliação, seguindo os 

seguintes critérios: 

- Histórico Escolar;  

- Análise de currículo (Plataforma Lattes);  

- Entrevista  

d. O resultado final será divulgado no site da Faculdade Damas da Instrução 

Cristã no prazo de 12/05 

Recife, 25 de março de 2021. 


