Edital de Seleção de Colaboradores
2019-1
O conselho editorial da Revista Avessa convoca os interessados para
participarem da equipe da revista como colaboradores voluntários para começarem
em março de 2019. As inscrições estarão abertas até o dia 31/01/2019.

I - VAGAS
Serão selecionados colaboradores para ocuparem as seguintes funções:
Colunistas do Site; Resenhistas. São considerados pré-requisitos desejáveis:
a) pré-disposição e envolvimento nas atividades da revista;
b) gosto pela leitura e escrita;
c) curiosidade e pró-atividade;
d) interesse no mercado literário nacional e internacional;
e) capacidade de redação nas normas gramaticais da língua portuguesa;

I.1 - Descrição das Vagas

Colunista: responsável por elaborar pautas para o site da Revista, além de apurar e
redigir matérias para o site, mensalmente, e matérias para serem publicadas na
revista, trimestralmente; carga horária prevista de 10h / semana;

Resenhista: responsável por resenhar livros e suas adaptações para outras mídias
(jogos, seriados, filmes, etc) e publicar tais resenhas no site mensalmente; carga
horária prevista de 10h / semana;

II - INSCRIÇÃO
A inscrição deve ser feita enviando os dados listados nos itens II.1 e II.2 para
o email contato@revistavessa.com. O assunto do email deve ser [ INSCRIÇÃO COLABORADORES ]

II.1 - Dados Obrigatórios

1. Nome;
2. Idade;
3. Email;
4. Para qual(is) função(ões) está se inscrevendo?
5. Informar experiências anteriores que julgar relevantes;
6. Disponibilidade de horário;
7. Responder: Por que quer fazer parte da equipe Avessa?
8. Escreva um texto sobre um assunto da sua escolha;

II.2 - Dados opcionais

1. Perfis nas redes sociais (twitter, facebook, wattpad, tumblr, instagram, etc);
2. Link de trabalhos publicados na internet;

III - SELEÇÃO
Numa primeira etapa, o conselho editorial irá avaliar a capacidade de escrita
do candidato. Em seguida, será realizada por email (ou pelo meio de preferência do
candidato) uma entrevista.

IV - CALENDÁRIO

a) INSCRIÇÃO
Data: 1/01/2019 a 31/01/2019
Local: contato@revistavessa.com
b) SELEÇÃO
Data: 01 a 28/02/2019

c) NOTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
Data: 01/03

V - DISPOSIÇÕES GERAIS
a) a Revista emitirá certificado atestando o período em que o voluntário fez parte da
equipe, mas não podemos garantir a validade deste junto à sua instituição de
ensino;
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