
 
 DEP2021AcadJornalismo 

HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 
 

 

ESTÁGIO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL/ JORNALISMO 

PRECEPTOR RESPONSÁVEL  
Rafael de Barros Correia Montenegro - DRT/PE 4687  

Email: montenegro.rbc@gmail.com - Telefone: 992995328 

PRECEPTOR COLABORADOR  
Ana Claúdia G. Mara Costa – Telefone: 31819610  

Email: anaclaudiamara@hotmail.com  

DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO  

Oferecer oportunidade de crescimento profissional ao estudante de comunicação social, com habilitação em  

jornalismo, possibilitando o conhecimento prático das funções profissionais.  

OBJETIVO PRINCIPAL  

O estágio de jornalismo do Hospital Pelópidas Silveira é espaço de prática voltado ao suporte às ações da assessoria de 

imprensa da unidade. Entre as atividades que serão desenvolvidas pelo estudante estão: atendimento à imprensa; 

redação de releases, notas e matérias; acompanhamento de entrevistas; organização e atualização de mailing; 

idealização e organização de eventos; planejamento de publicações e atualização de home page institucional.  

TIPO DE ESTÄGIO  

Não obrigatório, com auxílio de custos conforme legislação de estágios.  

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

A seleção será feita mediante análise de currículo e prova eliminatória, que avaliará a qualidade da redação, 

conhecimento técnico mínimo para a atividade de assessoria de imprensa, domínio do idioma e das normas 

gramaticais.  

VAGAS  

01  

REGIME DE TRABALHO  

Diarista  

DURAÇÃO DO ESTÁGIO  

12 meses, carga horária 1040h  

CARGA HORÁRIA E DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO NO HPS  

20h semanais (segunda à sexta, das 8h às 12h OU das 13h às 17h)  

COMPORTAMENTOS DE ENTRADA  

Ao iniciar as atividades, o estudante deveria ser capaz de...  
 

Domínio Cognitivo (Conhecimentos)  

Ter bom conhecimento da língua portuguesa e das normas gramaticais; Interpretação de textos satisfatória;  

Noções básicas de construção de textos jornalísticos; Domínio do Word;  

Ter conhecimentos básicos em uso de internet, programas de editoração de texto, construção de home pages  

Possuir interesse em arquivos digitais de imagem, processamento de imagens e fotojornalismo.  
 

Domínio Psicomotor (Atitudes)  

Ser capaz de redigir matérias sobre áreas de interesse do Hospital Pelópidas Silveira.  
 

Domínio Afetivo (Valores e Comportamentos)  

O candidato precisa ser comunicativo, pontual e valorizar a ética profissional.  

AÇÕES DE NIVELAMENTO (ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS)  
Domínio Cognitivo:  

Leitura de textos recomendados 

nas áreas de atuação do estágio 

Buscas e pesquisas para solução 

de problemas práticos  

Exercícios de redação sob 

supervisão do preceptor 

responsável   

Plataforme Educativa Pelópidas 

Digital 

 

 

 

Domínio Psicomotor  
O estagiário será incentivado a apurar fatos e 

redigir matérias para o Boletim Informativo do 

HPS, além de escrever releases e notas sobre fatos 

de interesse para a sociedade e para a instituição, 

com potencial para divulgados na imprensa. Será 

exposta as atividades de diagramação de textos, 

aquisição e digitalização de imagens, construção de 

impressos, vídeos e vídeo-textos Participará da 

construção e atuallizaçao da Home Page 

institucional ale de outras ferramentas digitais de 

divulgação de interesse institucional 

Domínio Afetivo  
Será exposto ao contato com os demais 

profissionais de saúde da unidade, 

pacientes e familiares para a produção 

de pautas.  

Vivenciará a filosofia do IMIP na  

prestação de saúde à comunidade  

Entenderá a importância da Assessoria 

de Imprensa nas Organizações 

Hospitalares. Desenvolverá capacidades 

de trabalhar com metas e prazos.  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  
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Ao final do programa, o estudante será capaz de...  

 

Domínio Cognitivo  
 

Ampliar seu conhecimento das normas da língua portuguesa;  

Ampliar seus conhecimentos acerca de meios digitais para processamento de textos, diagramação, impressão e 

confecção de vídeos e vídeo-textos;  

Ser capaz de buscar soluções para problemas práticos do dia-a-dia do Assessor de Imprensa trabalhando em uma  

Organização Hospitalar.  

 

Domínio Psicomotor  
 

Redigir matérias, notas e solicitações de pautas para divulgação nos meios de comunicação e/ou publicação em 

materiais de comunicação interna;  

Conhecer a organização da imprensa;  

Executar planos de publicação ou divulgação obedecendo a prazos e metas.  

 

Domínio Afetivo  
 

Incrementar suas capacidades para bom relacionamento interpessoal, pautado pela ética, com a comunidade hospitalar 

e com jornalistas dos veículos de comunicação.  

AVALIAÇÃO  

Frequência: o estagiário realizará registro biométrico ou, quando necessário, assinatura de frequência na Escolaridade 

HPS.  

Produção: produzir portfólio composto por produtos de própria autoria, executados sob demanda e supervisão do 

preceptor, incluindo matérias impressas e online, publicações impressas e produtos digitais incluindo vídeos, vídeo-

textos, entre outros.  

Desempenho na Plataforma Pelópidas Digital 

O portfólio deve ser depositado na DEP para finalidade de conclusão de estágio (Vide DEP Condições para  

Recebimento de Certificado de Estágio)  

CERTIFICAÇÃO  

Certificação fornecida pela DEP mediante cumprimento das Condições para Recebimento de Certificado de  

Estágio (vide DEP Online) e demais condições especificadas acima.  

 


