
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA COMUNICAÇÃO – CCHC 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 

 

 

 

EDITAL RETIFICAÇÃO Nº 02a/2023/CCHC 

 

 

O Diretor do Centro de Ciências Humanas e da Comunicação, da Universidade 

Regional de Blumenau, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 6º da Resolução 

45/2013 e, cumprindo os trâmites estabelecidos pela mesma Resolução que dispõe sobre 

o Concurso de Ingresso para monitoria e as funções do Monitor,  

 

FAZ SABER que no Edital Nº 02/2023/CCHC, de 14 de março de 2023, que 

abre o CONCURSO PARA INGRESSO DE MONITOR NO DEPARTAMENTO DE 

COMUNICAÇÃO,  o item I e II passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

I - DAS INSCRIÇÕES: 

Para inscrever-se para o Concurso, o(a) candidato(a) deve preencher todos os 

requisitos a seguir: 

1. Ser acadêmico(a) regularmente matriculado(a) no Curso de Jornalismo; 

2. Estar regularmente matriculado no Curso de Jornalismo a partir da primeira fase;  

3. Ter domínio do Pacote Microsoft Office 365; 

4. Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais no período VESPERTINO e 

flexibilidade para cumprir 4 (quatro) horas no período NOTURNO, quando 

necessário. 

II As inscrições poderão ser realizadas das 8:30 às 12:00 e das 14:00 às 20:00 

horas, no período de 13 à 17 de março de 2023 na secretaria do Centro de Ciências 

Humanas e da Comunicação (CCHC), sala R-131 ou  virtualmente. O candidato que 

desejar realizar a sua inscrição virtualmente deverá solicitar a ficha no e-mail 

<cchc@furb.br>, preencher e encaminhar para o e-mail <cchc@furb.br> com cópia para 

<everton@furb.br> anexando também os seguintes documentos: fotocópia de cédula de 

identidade ou de documento equivalente; curriculum vitae (com comprovantes de 

cursos); histórico escolar do curso de graduação e resumo de matrícula do 1º semestre de 2023 

(ambos disponíveis  em <www.furb.br/portalacademico>). 

 

Blumenau,  14 de março de 2023. 

 

Prof. Dr. Sandro Lauri da Silva Galarça 

Diretor do CCHC 
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