
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA RESIDENTES MATRACA 

N°001/2021 

 
O Portal Matraca torna público a realização da primeira edição do 

programa Residentes Matraca, para seleção de candidatos para compor a 

equipe do veículo a partir do primeiro semestre de 2021, no Município de 

Matinha, o programa inicia sem remuneração. 

1. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 

O programa Residentes Matraca tem como objetivo identificar, 

selecionar, treinar e inspirar jovens  talentos que tenham interesse na área de 

comunicação e produção de conteúdo ligada ao jornalismo, a fim de usar a 

comunicação para empoderar cidadãos, abrir possibilidade e para transformar 

realidades. 

2. DA DURAÇÃO DO PROGRAMA 

O programa tem duração de seis (6) meses, sem estendível até um (1) 

ano, dependendo das necessidades do Portal Matraca e das motivações do 

candidato. 

3. DAS VAGAS 

São oferecidas até três (3) vagas para as atividades em Matinha, 

sendo uma para pessoa com deficiência (PcD). Se houver apenas uma pessoa 

com deficiência inscrita no processo, isso não garante a seleção automática, é 

necessária a aprovação nas fases do processo seletivo. Não havendo inscritos 

nesta última categoria, serão aprovados os candidatos no limite das vagas 

ofertadas. 

Caso haja interessados de outras cidades da Baixada em colaborar 

com o portal, os mesmos devem realizar a inscrição para participar do 

processo. Havendo selecionado, os Residentes Matraca nesta categoria terão 

as mentorias e formações 100% online.  

4. DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 



a. Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever 

entre os dias 1º a 15 de dezembro de 2020. 

b. A inscrição é gratuita e deve ser realizada por meio de questionário 

eletrônico disponível no endereço https://forms.gle/k1ZrzdQE9q3bYbsAA 

c. O candidato inscrito receberá um e-mail de confirmação de inscrição, 

caso este não receba a mensagem de confirmação de inscrição no 

processo, o mesmo deve entrar em contato pelo e-mail do programa: 

redacao@portalmatraca.com  

 

5. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO 

a. Vontade de fazer parte de um projeto de impacto social em ambientes 

desafiadores; 

b. Demonstrar que tem disponibilidade para cumprir com as atividades ao 

longo do programa e, ter e ter no mínimo, 15 anos; 

c. Ser estudante matriculado no ensino médio, em escola pública ou se 

particular, ou tendo concluído, ter até 25 anos; 

d. Se maior de idade, não se encontrar indiciado em inquérito criminal; 

e. Se for pessoa com deficiência, no ato da inscrição, o candidato deve 

informar o tipo e o grau dadeficiência que possui, para que o Portal 

Matraca possa seguir as orientações do Decreto nº 3298/99, que trata 

sobre a "Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência” durante todo o programa. 

 

6. DA SELEÇÃO 

O processo seletivo do Residentes Matraca 2020 é composto de três (3) 

etapas, na forma descrita: 

a. Etapa online por meio de questionário eletrônico, entre os dias 01 a 15 

dezembro de 2020; 

b. Analise das respostas dos candidatos inscritos no processo; de caráter 

eliminatória;  

c. Entrevista final (online) em data e hora a serem agendados com os 

candidatos via e-mail, de caráter classificatória; 

https://forms.gle/k1ZrzdQE9q3bYbsAA
mailto:redacao@portalmatraca.com


d. Será considerado desistente da seleção, o candidato que não 

comparecer no dia e hora da entrevista sem prévio aviso; 

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO  

 

a. O resultado será divulgado até o dia 20 de janeiro de 2020, através de e-

mail enviado aos candidatos e através das redes sociais do Portal 

Matraca; 

b. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todas as etapas 

do processo seletivo e obedecer aos prazos estabelecidos no presente 

edital; 

c. Toda a comunicação durante o processo se dará por e-mail; 

d. O Portal Matraca reserva-se no direito de alterar as datas de realização 

das etapas do processo previsto neste edital, mas responsabiliza-se em 

comunicar, com a devida antecedência, todos os candidatos inscritos; 

e. ao candidato, não caberá qualquer recurso do presente processo 

seletivo; 

 

8. DAS FORMAÇÕES 

 

Ao longo do programa, os selecionados na 1º Edição do Residentes Matraca 

2020, passarão por formações e mentorias, semipresenciais e online 

oferecidas pelo portal. O veículo também incentivará os recrutas a se 

inscreverem em cursos gratuitos oferecidos por outras instituições, nacionais e 

estrangeiras. Os Residentes Matraca passarão pelas seguintes formações: 

a. Métodos e técnicas aplicadas ao jornalismo (semipresenciais e online); 

b. Webjornalismoe técnicas de apuração online (online); 

c. Jornalismo, ética e legislação (online); 

d. Gerenciamento de conteúdo na plataforma WordPress (online); 

 

9. DA NATUREZA DAS ATIVIDADES 

 



O Portal Matraca não é só um portal de notícias, é sobre tudo, um veículo 

disruptivo, que usa a tecnologia para tornar os processos mais simples. Como 

empresa, estamos engajados na criação de uma nova forma de competir e 

criar valor. Os Residentes Matraca poderão colaborar com suas atividades de 

casa, na modalidade home office, mas o mesmo também será deslocado para 

coberturas externas, e como equipe, temos o nosso calendário de publicações, 

para encaixar assim, nossas atividades no fluxo da rotina de cada colaborador. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

a. Ao inscrever-se no processo, o candidato aceita as normas 

estabelecidas neste edital; 

b. Se aprovado, o candidato integrará o programa mediante aceitação e 

assinatura do Termo de Responsabilidade do Programa Residentes 

Matraca 2020, entregue no início do programa; 

c. Incorporar-se-ão a este edital, para todos os efeitos, quaisquer editais 

complementares que vierem a ser publicados pelo Portal Matraca; 

d. Os casos omissos serão resolvidos pela direção do portal; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matinha, 1º de dezembro de 2020. 

Portal Matraca 


