EDITAL DE SELEÇÃO DE COLUNISTAS CEIRI NEWSPAPER
2019/1

O CEIRI NEWSPAPER (http://jornal.ceiri.com.br) torna público o
presente edital a candidatos interessados em executar atividades
como colaboradores voluntários do CEIRI NEWSPAPER de acordo
com os requisitos e condições fixadas neste EDITAL. A abrangência
do edital é nacional e internacional. As inscrições estarão abertas até
o dia 14 de dezembro de 2018, devendo ser encaminhas ao seguinte
endereço eletrônico cnp@ceiri.com.br juntamente com a
documentação exigida.
APÓS AS INFORMAÇÕES SOBRE O
ATENTAMENTE AS REGRAS DO EDITAL.

PORTAL,

LEIA

O PORTAL
O CEIRI NEWSPAPER (CNP), criado em 2009, é o primeiro Portal
da área de Relações Internacionais no Brasil com ISSN 2316-3224,
apresentando validade curricular e acadêmica. O CNP é um
instrumento midiático que visa cumprir uma função social específica:
auxiliar na compreensão dos problemas de política internacional do
mundo contemporâneo, permitindo ao leitor, em especial ao leitor
brasileiro, entender o ambiente das relações internacionais
contemporâneas, as ações na política internacional e as razões das
políticas externas dos países.
Desde sua criação o portal cresceu em tamanho e acessos, tonando os
seus colaboradores referencias para as mídias nacionais e
internacionais, dentre elas: Brasil Econômico, O Globo, Rádio
Estadão-ESPN, BandNewsFM, Rádio Gaúcha, Conversas Cruzadas
(Globo do Rio Grande do Sul), Zero Hora, América Economia,
Financial Times, El País, ABC,es, entre outros. Atualmente, o CEIRI
NEWSPAPER conta com colaboradores no Brasil e no Exterior.
Em 2016 esteve entre os semi-finalistas do Prêmio Brasil Criativo e,
em 2017, o CEIRI NEWSPAPER firmou parceria com a FUNAG:

http://www.funag.gov.br/index.php/pt-br/2015-02-12-19-3842/2257-funag-passa-a-ser-parceira-da-ceiri-newspaper
O portal “CEIRI NEWSPAPER” apresenta-se ainda como uma
publicação online dedicada a esclarecer e divulgar temas
internacionais relacionadas a política, economia, negócios, cultura e
inovação.
Nesta mídia são publicadas contribuições inéditas, com artigos
escritos de forma clara, concisa e direta, cuja temática se situe na área
de Política Internacional, Cooperação Internacional, Economia
Internacional, Paradiplomacia, Diplomacia Corporativa, Esportes e
Relações Internacionais, Políticas Públicas (Meio Ambiente, Energia
e Defesa).
Apresenta três tipos de produtos: Notas Analíticas, Análises de
Conjuntura e Entrevistas com Autoridades. Para as Notas
Analíticas e Análises de Conjuntura, exige-se que tenham caráter
explicativo, mesmo que seja realçada pretensão informativa.
Diferenciam-se ambas pela dimensão e teor. A primeira é curta e tem
papel de rápida abordagem, informando um fato, explicando-o
dentro dos limites de espaço disponível e indicando
desdobramentos. A segunda tem maior dimensão, devendo explicar
o acontecimento, as razões de ter acontecido, as intenções envolvidas
e a indicação de um cenário previsível.
As Entrevistas são realizadas com autoridades políticas,
internacionais, intelectuais e personalidades do setor privado sobre
temas atuais de grande relevância para a sociedade.
Editado pelo CEIRI, o jornal não traduz o pensamento de qualquer
entidade governamental nem se filia a organizações ou movimentos
partidários nacionais ou estrangeiros. As opiniões expressas nos
artigos publicados são da exclusiva responsabilidade de seus autores.
Não são permitidas ironias, ofensas, palavras de baixo calão,
posicionamentos ideológicos com caráter de militância política. As
contribuições podem ser submetidas em português, inglês ou
espanhol.

EDITORIAS (OU SEÇÕES TEMÁTICAS):

O CEIRI NEWSPAPER está estruturado em 4 seções globais,
nomeadamente: (1) Análises de Conjuntura, (2) Notas Analíticas, (3)
Entrevistas com Autoridades e (4) PodCasts.
A Seção Global “Análises de Conjuntura” está estruturada por:
(1) Regiões do Mundo:
1.

África, América do Norte, América Latina, Ásia, Eurásia,
Europa, Oceania, Oriente Médio.

(2) Blocos Regionais (Mercosul, União Europeia, União Africana etc)
(3) Fóruns Internacionais (IBAS, BRICS etc)
(4) Organizações Internacionais (ONU, OMC, FMI etc)

A Seção Global “Notas Analíticas” está estruturada em:
(1) Política Internacional
1.

Regiões do Mundo:Blocos
Europeia, União Africana etc)
1.

2.
3.

Regionais

(Mercosul,

União

África, América do Norte, América Latina, Ásia, Eurásia, Europa, Oceania, Oriente
Médio.

Fóruns Internacionais (IBAS, BRICS etc)
Organizações Internacionais (ONU, OMC, FMI etc)

(2) Cooperação Internacional

1.

Regiões do Mundo: Blocos Regionais (Mercosul, União
Europeia, União Africana etc)
1.

2.
3.
4.

África, América do Norte, América Latina, Ásia, Eurásia, Europa, Oceania, Oriente
Médio.

Fóruns Internacionais (IBAS, BRICS etc)
Organizações Internacionais (ONU, OMC, FMI etc)
Agências de Cooperação (AECID, GIZ, USAID, ABC etc)

(3) Economia Internacional
1.

Regiões do Mundo: Blocos Regionais (Mercosul, União
Europeia, União Africana etc)
1.

2.
3.

África, América do Norte, América Latina, Ásia, Eurásia, Europa, Oceania, Oriente
Médio.

Fóruns Internacionais (IBAS, BRICS etc)
Organizações Internacionais (ONU, OMC, FMI etc)

(4) Paradiplomacia
(5) Diplomacia Corporativa
(6) Esportes e Relações Internacionais
(7) Políticas Públicas (Meio Ambiente, Energia e Defesa)

A Seção Global “Entrevistas com Autoridades” está estruturada
em:
1.

Entrevistas com autoridades governamentais, empresariais e
da sociedade civil sobre tema previamente determinado em
pauta.

DAS VAGAS
São ofertadas 4 vagas para articulistas voluntários a serem
distribuídas entre as seções temáticas do site.

DO PERÍODO DE COLABORAÇÃO COMO ARTICULISTA:
6 MESES

DO NÚMERO DE NOTAS
O Colaborador deverá remeter uma nota por semana, conforme
consta nas regras de publicação.

INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA, SOCIETÁRIOS E
OUTROS
O presente edital não importa na criação de qualquer vínculo
trabalhista, societário, de parceria ou associativo entre o Colaborador
Voluntário e o CEIRI.

DOS CANDIDATOS
Poderão se inscrever graduados, mestrandos, doutorandos, mestres e
doutores em Relações Internacionais, Marketing Internacional,
Economia Internacional, Cooperação Internacional, Direito
Internacional e áreas afins.

DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA
As candidaturas serão feitas apenas em meio eletrônico de acordo
com os seguintes passos:
1- Preencher a Ficha de Inscrição disponível no link:
http://bit.ly/cnp_2019

2- Enviar para o correio eletrônico cnp@ceiri.com.br um e-mail
contendo os seguintes documentos anexados:

1.

Carta de Motivação (1 lauda)

2. Uma nota Analítica seguindo o padrão do CEIRI NEWSPAPER.
Observe no site o padrão. Texto com no máximo uma Lauda.
OBS.: NÃO SERÃO CONSIDERADAS AS INSCRIÇÕES DAS PESSOAS QUE
NÃO ENVIAREM TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS.

DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção será feito em duas etapas:
1ª - Triagem, análise e seleção de documentos.
2ª – Entrevista online

DO RESULTADO FINAL
O Resultado Final será divulgado no máximo até janeiro de 2019 no
CEIRI NEWSPAPER http://jornal.ceiri.com.br e nas redes sociais. Todos
os inscritos receberão e-mail com o resultado.
DO TERMO DE VOLUNTARIADO
Todos os candidatos que enviarem a inscrição terão acesso ao termo
que prevê o trabalho voluntário como colunista do CEIRI
NEWSPAPER, além de demais questões sobre Direitos e
Responsabilidades Sobre Material ou Conteúdo de Obras
Fotográficas, Textuais, Audiovisuais e Artísticas. Os selecionados
deverão assinar o Termo enviado.

