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Edital GCUB nº 001/2014 

 
Programa de Estágio no Jornal Zaman PEJZ-BAKUM-CCBT-Zaman-GCUB 

 
O Centro Cultural Brasil-Turquia (CCBT), a Brezilya-Anadolu Kültür Merkezi (BAKUM) e o Grupo 
Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), no âmbito do Acordo de Cooperação firmado em 09 
de setembro de 2013, decidiram desenvolver programa de estágio para estudantes de graduação 
de áreas contempladas nas atividades do Jornal Zaman, regularmente matriculados em 
universidades associadas ao GCUB, localizadas no Estado de São Paulo, mediante a oferta de vagas 
no Jornal Zaman, localizado na cidade de Istambul-Turquia.  

 
 

Acerca das iniciativas do GCUB, do CCBT e da BAKUM 
 

O Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) é uma associação de dirigentes de 
universidades brasileiras (federais, estaduais, confessionais e comunitárias), criada em 2008. Sua 
missão é promover a integração interinstitucional e internacional por meio de ações de  cooperação 
entre as instituições de ensino superior brasileiras e suas contrapartes estrangeiras.  

O Centro Cultural Brasil-Turquia (CCBT) é uma Organização Não-Governamental (ONG) fundada por 
um grupo de turcos e brasileiros, com objetivo de aproximar dois países, realizando atividades 
culturais e acadêmicas. O CCBT tem sua matriz na cidade de São Paulo e filiais na cidade do Rio de 
Janeiro, em Brasília e em Istambul. As principais atividades do CCBT são cursos de língua turca e 
portuguesa; intercâmbio cultural e acadêmico; cursos de artes e música dos dois países; 
apresentações; concertos; exposições; palestras; viagens culturais; consultoria e serviços de todos 
os tipos de tradução e interpretação.  

A Brezilya-Anadolu Kültür Merkezi (BAKUM) é uma associação fundada em Istambul-Turquia, com 
objetivo de aproximar dois países, realizando atividades culturais e acadêmicas. A BAKUM é 
parceira do CCBT. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1.1 O presente edital tem como propósito reger a seleção de candidatos para 
preenchimento de 04 vagas ofertada(s) pelo Jornal Zaman para Estágio em Jornalismo 
e cursos equivalentes, em modalidade presencial, com início entre Agosto e Dezembro 
de 2014, e duração de 01 (um) semestre acadêmico.  
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1.2 Após concluir com êxito o período de estágio o estudante receberá um certificado de 
estágio acadêmico, que deverá ser aceito como crédito em sua Universidade de 
Origem.  

 
 
1.3 Idioma  

 
1.3.1 As atividades desenvolvidas no período de estágio no Jornal Zaman serão 

realizadas em Inglês. 
 
 

2. DAS MODALIDADES DE APOIO 
 

1.1 O “Programa de Estágio no Jornal Zaman PEJZ-CCBT-BAKUM-GCUB” compreende as 
seguintes modalidades de apoio, cobertas pelo Jornal Zaman.  

a. Hospedagem:  em apartamento ou alojamento estudantil;  

b. Alimentação: almoço oferecido pelo Jornal Zaman de segunda à sexta-feira;  

 
2.1.1 Outros benefícios:  

a. Curso básico da língua turca, cultura e jornalismo na Turquia, realizado na 
Matriz do CCBT, em São Paulo, antes da viagem para a Turquia, totalizando 
15h;  

b. Apoio ao estagiário oferecido pela BAKUM em Istambul, para todos os 
casos de urgência ou para a solução de problemas cotidianos.  

c. Visitas e passeios guiados aos centros histórico-culturais de Istambul com o 
apoio do CCBT e da BAKUM. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA  
 

3.1 Requisitos gerais para a candidatura:  
 

a. Ser cidadão brasileiro, nato ou naturalizado. 
b. Ter completado no mínimo 18 anos de idade até a data da inscrição.  
c. Ter concluído o mínimo de quatro semestres do curso de graduação em 

Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo ou curso similar, em uma das 
seguintes Universidades: 
1. Universidade de São Paulo (USP); 
2. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); 
3. Universidade do Estado de São Paulo (UNESP); 
4. Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); 
5. Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); 
6. Universidade Federal do ABC (UFABC); 
7. Universidade Presbiteriana Mackenzie; 
8. Universidade Metodista de São Paulo; 

d. Encontrar-se em boas condições de saúde (física e mental) para realizar as 
atividades que serão desenvolvidas no Jornal Zaman;  
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e. Contar com a possibilidade de financiar gastos não cobertos pelo programa de 
estágio tais como: passagem aérea São Paulo-Istambul-São Paulo; trâmites para 
obtenção de visto, seguro internacional com cobertura para todo o período de 
permanência na Turquia; demais gastos de subsistência;  

f. Comprovar fluência no idioma inglês, conforme estabelecido no item 4.1, alínea 
VII.  

 
 

4. DOS DOCUMENTOS PARA A CANDIDATURA 
 

4.1 As candidaturas devem ser apresentadas no idioma Português e conter os 
seguintes documentos: 

   
I. Formulário de Inscrição (Anexo 1); 

II. Currículo – Modelo Lattes; 
III. Cópia do documento de identidade;  
IV. Certificado de quitação com a justiça eleitoral; 
V. Histórico Escolar da Graduação; 

VI. Carta de manifestação de interesse (ver Anexo 2 – Orientações para 
elaboração da Carta de Manifestação de Interesse), assinada pelo 
estudante, pelo coordenador de curso e pelo pró-reitor de graduação da 
instituição de origem. Especificações: máximo de 2 laudas: fonte Times 
New Roman; espaço entre linhas 1,5cm; margens direita, esquerda, 
inferior e superior: 2,5cm. 

VII. Comprovante de Proficiência em Inglês (Nota mínima de 7,5 no IELTS ou 
equivalente no TOEFL)1 ou aprovação em prova oral e escrita, a ser 
aplicada por comitê de especialistas designados pelo GCUB e composto 
por professores das universidades brasileiras participantes do programa.2 

VIII. Atestados médico e psicológico, emitidos no máximo há 90 dias, nos 
quais esteja expresso que o estudante  encontra-se em plenas condições 
de saúde física e psicológica para a realização de Programa de Estágio. 

IX. Declaração de que possui condições de custear as despesas com 
passagem aérea de ida e volta para Istambul, com trâmites obtenção de 
visto, seguro médico internacional com cobertura para todo o período de 
realização do estágio e outras despesas pessoais necessárias para a 
preparação da viagem e permanência na Turquia (Ver Anexo 3 – Modelo 
de Declaração). 

X. Seguro internacional com cobertura para todo o período do estágio que 
contemple cobertura médica, laboratorial e hospitalar, válido em toda a 
Turquia, e que inclua repatriação funerária3.  

                                                 
1
 Nota: TOEFL institucional não será admitido como exame válido de proficiência. 

2
 Os exames de proficiência serão realizadas unicamente na cidade de São Paulo. A nota mínima para aprovação será de 

7,5 em cada uma das quatro habilidades (escala de 0-10). 

3
  A pesquisa e seleção do seguro internacional é de responsabilidade de cada bolsista. O GCUB, a CCBT e o BAKUM  

abstêm-se de sugerir qualquer companhia de seguros em particular. O bolsista deve observar  que o seguro terá que 
cobrir todos os aspectos descritos no item 4.1, alínea XI. O seguro deve ser contratado pelo estudante antes de deixar o 
Brasil. A cópia da apólice deve ser enviada ao GCUB impreterivelmente antes da data do embarque para a Turquia.  
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5. DAS INSCRIÇÕES 
 

5.1 As Inscrições são gratuitas e deverão ser feitas nas Pró-Reitorias de Graduação 
ou nas Assessorias de Relações Internacionais das Universidades descritas no 
item 3.1.c, com a qual o candidato tenha vínculo.  
 

5.2 Período de inscrições: De 10 de março a 22 de abril de 2014.  
 

5.3 A inscrição implicará o conhecimento e a aceitação definitiva das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais o proponente não poderá 
alegar desconhecimento; 

 
5.4 As informações serão de inteira responsabilidade do proponente, reservando-

se ao CCBT, à BAKUM e ao GCUB o direito de excluí-lo em qualquer fase da 
seleção, se a documentação requerida for apresentada com dados parciais, 
incorretos ou inconsistentes, ou ainda fora dos prazos determinados, bem 
como se constatado posteriormente serem aquelas informações inverídicas; 

 
5.5 Não será acolhida inscrição condicional, extemporânea, ou com 

documentação incompleta; 
 

5.6 Os documentos originais poderão ser solicitados pelo GCUB em qualquer 
tempo. 

 
5.7 As Universidades deverão enviar ao GCUB até as 23h59 do dia 23 de abril de 

2014, os dossiês de inscrições validados. O envio deverá ser feito por meio do 
endereço eletrônico: secretariagcub@gmail.com  e por sedex encaminhado ao 
GCUB na mesma data do envio eletrônico dos documentos: 
 
Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras – GCUB 
Universidade de Brasília – Campus Universitário Darcy Ribeiro – 
ICC Sul – Bloco A – Sala AT 117 - Térreo - CEP 70904 – 970 – Caixa 
Postal: 4355  
Brasília – DF – Brasil  
 

 
5.8 O GCUB emitirá uma confirmação da inscrição online, da qual constará um 

código de 5 dígitos formado por letras e números.  
 

6. DA SELEÇÃO  
 

6.1 O processo de avaliação dos candidatos para o Programa de Estágio no Jornal 
Zaman PEJZ-BAKUM-CCBT-Zaman-GCUB desenvolver-se-á em 03 fases, todas 
eliminatórias.  

 
a. Primeira fase: verificação da consistência documental e pré-seleção dos 

candidatos realizada pelas universidades listadas no subitem 3.1. alínea c. 

mailto:secretariagcub@gmail.com
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As universidades examinarão a documentação apresentada para as 
candidaturas, conforme descrito no item 4 (quatro) do presente edital e 
realizarão a pré-seleção dos candidatos.  
 
As universidades enviarão ao GCUB, por meio eletrônico e por sedex,  o 
conjunto de documentos referentes às candidaturas recebidas de acordo 
com os prazos descritos no item 10  deste edital: Do Calendário.  
 
Nota: As inscrições incompletas, enviadas de forma indevida ou fora dos 
prazos estabelecidos serão canceladas pelas universidades, não havendo 
possibilidade de reconsideração. 

 
b. Segunda fase: análise do mérito das candidaturas. Realizada por comissão 

de avaliação, formada por cinco membros, três professores nomeados por 
Portaria específica emitida pela diretoria do GCUB e dois representantes  
do CCBT/BAKUM e/ou Jornal Zaman: A análise do mérito das candidaturas 
compreenderá a avaliação dos documentos apresentados de acordo com os 
critérios estabelecidos pela comissão.   
 
 

c. Terceira e última fase: Entrevista: Realizada pela  comissão de avaliação e 
destinada aos candidatos aprovados na fase anterior.  

 
Nota 1: No momento da publicação da lista dos candidatos selecionados 
para a entrevista, será divulgado o roteiro das mesmas.  
 
Nota 2: As entrevistas serão realizadas na sede do CCBT em São Paulo.  
 
Nota 3: As entrevistas serão realizadas em Português.  

 

 

7. RESULTADOS DA SELEÇÃO  
 

Até às 20h, do dia 02 de maio de 2014 – o resultado final será divulgado na página 
web do GCUB e do CCBT.  
 
Nota 1: Para fins de tramitação do visto de estudante, o CCBT enviará a carta 
convite original diretamente ao domicílio do candidato selecionado e cópia 
eletrônica da mesma ao GCUB. 
 
Nota 2: Não havendo candidatos selecionados, o CCBT, a BAKUM e o GCUB 
publicarão oportunamente novo Edital.  
 
 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO ESTUDANTE SELECIONADO  
 

8.1 A aprovação final do candidato selecionado para participação no Programa de 
Estágio no Jornal Zaman PEJZ-CCBT-BAKUM-GCUB estará condicionada à 
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assinatura do Contrato de Aceitação do Estágio (Anexo 4 – Contrato de 
Aceitação de Estágio), no qual este se obrigará a cumprir as exigências do 
Programa. Além disso, o estudante selecionado deverá abster-se de atividades 
que sejam inconsistentes com o status de estagiário, acatando os 
regulamentos indicados no referido Documento.  
 

8.2 O estudante se compromete a dedicar-se integralmente às atividades do 
estágio e a respeitar a legislação e as normas vigentes: no Jornal Zaman e na 
Turquia.  

 
8.3 O estudante pode desistir do estágio antes de iniciar o programa sem que isto 

implique em penalidades financeiras. No entanto, se o candidato selecionado 
declinar do estágio depois de haver iniciado o programa, sem justificativas 
plausíveis, que serão avaliadas pelos setores jurídicos do CCBT/BAKUM e do 
GCUB, deverá reembolsar às instituições envolvidas a quantidade total dos 
custos que se tenham desembolsado por motivo do estágio até o momento de 
sua desistência. Além disso, o estudante ficará impedido de participar de 
qualquer programa nacional ou internacional do GCUB pelo período de dois 
anos.  

 
8.4 Entre o Jornal Zaman, a BAKUM, o CCBT, o GCUB e o Bolsista não se 

estabelece nenhum tipo de relação trabalhista ou comercial, da mesma forma 
que o Jornal Zaman, a BAKUM, o CCBT ou o GCUB não assumem nenhum tipo 
de responsabilidade civil, contratual ou extracontratual em todo o processo 
do estágio. 

 
8.5 O estudante deverá enviar ao GCUB um relatório final de estágio, conforme 

modelo a ser enviado posteriormente e que deverá ser assinado pelo próprio 
estudante, pelo coordenador de curso e pelo pró-reitor de graduação da 
instituição de origem no Brasil. 
 

 
 

9. DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 
 

 
9.1. O CCBT deverá monitorar constantemente o bem-estar do(a) estudante 

durante o período de permanência do mesmo na Turquia; 
 

9.2. O responsável pelo estágio no Jornal de Zaman deverá enviar ao GCUB um 
relatório sucinto que descreva o desempenho dos bolsistas; 

 
9.3. Em uma das últimas semanas de estágio dos estudantes no jornal Zaman, 

em datas previamente acordadas entre as partes envolvidas, serão 
realizadas em Istambul, reuniões de avaliação destinadas: aos 
coordenadores de curso e/ou pró-reitores de graduação das universidades 
de origem dos estudantes, representantes do Jornal Zaman, do GCUB, do 
CCBT e do BAKUM.  Do mesmo modo, serão realizadas reuniões com os 
estudantes envolvidos no estágio.  
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10.  DO CALENDÁRIO 
 

a. 10 de março a 22 de abril - inscrição das candidaturas junto às universidades.  
 

b. 28 de março de 2014 – Provas de inglês para os estudantes que não possuírem o 
certificado de proficiência no IELTS ou equivalente no TOEFL4.  
 

c. 02 de abril de 2014 – divulgação dos resultados das provas de inglês.  
 

d. Até às 23h59min do dia 23 de abril de 2014: universidades encaminham ao GCUB 
documentos referentes às candidaturas validadas, em formato digital e por meio de 
sedex.  
 

e. 25 de abril de 2014: análise do mérito das candidaturas por comissão científica 
nomeada pelo GCUB. 

 
f. Até 28 de abril de 2014: O GCUB publicará a lista dos candidatos selecionados para 

a entrevista; 
 

g. 30 de abril de 2014: Realização das entrevistas;  
 

h. 02 de maio de 2014: Divulgação do resultado final da seleção;  
 

i. Agosto de 2014: Início das atividades do Programa de Estágio no Jornal Zaman 
(PEJZ–BAKUM-CCBT-Zaman-GCUB), em Istambul – Turquia.  

 
j. Dezembro de 2014: Término do Programa de Estágio em Jornalismo – PEJZ–

BAKUM-CCBT-Zaman-GCUB 2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 As provas serão aplicadas, na cidade de São Paulo, apenas nesta data, em data a ser em local a ser informado 

posteriormente.  
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11. DOS CASOS OMISSOS E DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
  

11.1. Eventuais situações não contempladas neste Edital serão decididas 
conjuntamente pelo CCBT/BAKUM/Jornal Zaman e pelo GCUB.  
 

11.2. Informações complementares podem ser obtidas por intermédio de 

consulta dirigida, exclusivamente, para endereço eletrônico: 

secretariagcub@gmail.com  
 

 

 

 

 
 

Brasília, 10 de março de 2014. 
 

 
 

 
 
 
 

Reitora Maria Lúcia Cavalli Neder 
Presidente do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariagcub@gmail.com
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ANEXO 1 – Formulário de Inscrição 
 

 

 

 

 

 
  

F O R M U L A R I O   D E   I N S C R I Ç Ã O 
A tramitação de sua solicitação dependerá do preenchimento completo e correto - Não alterar o formato. 

 

 Programa de Estágio no Jornal Zaman PEJZ-BAKUM-CCBT-Zaman-GCUB 
DADOS   PESSOAIS   DO/A   CANDIDATO/A 

Nome completo, sem 
abreviações*: 

 

CPF Nº*:  

RG Nº*:  

Passaporte: Nº: Data de validade:  

Data de nascimento 
(dd/mm/aaaa)*: 

 

Sexo: (    ) masculino    (    ) feminino 

Naturalidade 
(cidade e Estado de 

nascimento): 

 

Nome do pai:  

Nome da mãe:  

Contato em caso de 
emergência*: 

Nome: 

Telefone fixo: (___)        -           . 

Telefone móvel*: (___)        -           . 

Endereço eletrônico 1 
(e-mail)*: 

 

Endereço eletrônico 2 
(e-mail): 

 

Endereço para 
correspondência: 

Logradouro (Avenida, Rua, Travessa, Conjunto etc.): 
 
 

Complemento: 

Bairro: 

CEP: 

Cidade: 

UF: 

Telefone fixo: (___)          -              . 

Telefone móvel*: 
(___)          -              . 
Operadora:  

IES  DO/A  CANDIDATO/A 

Instituição de ensino 
superior (IES)*: 

(   ) Universidade de São Paulo (USP) 
(   ) Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
(   ) Universidade do Estado de São Paulo (UNESP) 
(   ) Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 
(   ) Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
(   ) Universidade Federal do ABC (UFABC)  
(   ) Universidade Presbiteriana Mackenzie 



10 

 

(   ) Universidade Metodista de São Paulo 

Curso de Graduação*:  

Atual semestre*:  

OUTRAS   INFORMAÇÕES 

PNE 

 
É PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS? (      ) SIM  (      ) NÃO 

Tipo de atendimento que necessita (LIBRAS, espaço físico, programa DOSVOX 
etc.):  

 

TERMO   DE   COMPROMISSO   DO/A    CANDIDATO/A 

Declaro ter lido e estar plenamente de acordo com os termos descritos no Edital GCUB n° 001/2014 
“Programa de Estágio no Jornal Zaman PEJZ-BAKUM-CCBT-Zaman-GCUB”. 
 
Local:________________________ 
 
Data: ________________________ 
 
Assinatura (conforme R.G.): 
 

______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 

* Itens de preenchimento obrigatório. 
OBSERVAÇÃO: qualquer dúvida em relação ao preenchimento do formulário deverá ser enviada 

por e-mail para o endereço eletrônico: secretaria@grupocoimbrasil.org.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaria@grupocoimbrasil.org.br
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ANEXO 2 – Orientações para elaboração da Carta de Manifestação de Interesse 
 

1 - O estudante deverá seguir as especificações contidas do item 4.4.1.VI deste edital e se 
utilizar das orientações abaixo para redigi-la. 
 
2 – O conteúdo da carta deverá considerar:  
 
Primeira parte: O PEJZ - Por que você escolheu o PEJZ-BAKUM-CCBT-Zaman-GCUB?  

1) Descreva como você conheceu o programa e como você se adéqua ao perfil 
procurado pelo programa; 

2) Descreva sucintamente seus conhecimentos sobre o Jornal Zaman; 
3) Descreva como o estágio no Jornal Zaman contribuirá para a sua formação 

acadêmica e profissional; 
 
Segunda parte: O Programa – Por que você quer participar do PEJZ-BAKUM-CCBT-Zaman-
GCUB?  

1) Justifique a sua opção em realizar o estágio no Jornal Zaman; 
2) Descreva as atividades que você espera desenvolver; 
3) Descreva como a experiência de viver durante um ano na Turquia pode contribuir 

para a sua formação acadêmica. 
 
 
Terceira parte: Você - Por que você? 

1) Descreva como as suas características pessoais e acadêmicas contribuem para a sua 
participação no PEJZ–BAKUM-CCBT-Zaman-GCUB; 

2) Descreva, sucintamente, as habilidades que fazem de você o/a candidato ideal para 
participar do PEJZ–BAKUM-CCBT-Zaman-GCUB. 

 
 

 
 

Assinaturas:  
 

___________________________________________ 
Estudante 

 
____________________________________________ 

Coordenador de Curso 
 

____________________________________________ 
Pró-Reitor de Graduação  
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ANEXO 03 – Modelo de Declaração de Recursos 

 
 
 
 
 
Declaro, para fins de participação no Processo de Seleção para o Programa de Estágio 
Jornal Zaman PEJZ-BAKUM-CCBT-Zaman-GCUB, que possuo condições de custear as 
despesas com passagem aérea de ida e volta para Istambul; assim como para cobrir as 
despesas com trâmites de obtenção de visto; de seguro internacional com cobertura para 
todo o período de realização do estágio e que contemple cobertura médica, laboratorial e 
hospitalar, além de repatriação funerária, válido em toda a Turquia; e outras despesas 
pessoais necessárias para a preparação da viagem e permanência na Turquia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Nome do candidato 

 
 
 

____________________________________________ 
Local, data e assinatura do candidato. 
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Anexo 4 – Contrato de Aceitação de Estágio 

 
 
  
Eu, (Digite aqui seu nome), (doravante denominado “estagiário”) aceito os termos e condições 
estabelecidos pelo Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), em parceria com a Brezilya-
Anadolu Kültür Merkesi (BAKUM), o Centro Cultural Brasil-Turquia (CCBT) e o Jornal Zaman, 
relativos às responsabilidades para participação no Programa de Estágio Jornal Zaman PEJZ– 
BAKUM-CCBT-Zaman-GCUB. 
 

1. RESPONSABILIDADES DO ESTAGIÁRIO: 
 

a. O estagiário será financeiramente responsável por:  
 

 Arcar com todos os custos relacionados a trâmites de obtenção de visto 
para estagiar na Turquia; 

 Obter seguro internacional com cobertura para todo o período do estágio 
que contemple cobertura médica, laboratorial e hospitalar, válido em toda 
a Turquia, e que inclua repatriação funerária; 

 Qualquer custo adicional que não esteja contemplado e/ou especificado no 
edital GCUB 001/2014 - Programa de Estágio Jornal Zaman PEJZ–BAKUM-
CCBT-Zaman-GCUB. 

b. O estagiário deverá contatar, antes de viajar à Turquia, o consulado da Turquia no 
Brasil para realizar processos de obtenção de visto.  

c. O estagiário deverá abster-se de atividades que sejam inconsistentes com o status 
de estagiário, acatando os regulamentos internos do Jornal Zaman e cumprindo 
com todas as atividades propostas pelo PEJZ–BAKUM-CCBT-Zaman-GCUB. 

d. O estagiário compromete-se a respeitar as leis nacionais da Turquia e os costumes 
locais, abstendo-se de práticas ilegais, sob pena de ter a sua participação no PEJZ–
BAKUM-CCBT-Zaman-GCUB suspensa, com a devolução ao GCUB e ao CCBT de 
todos os investimentos financeiros realizados até o momento da suspensão no 
Programa. 

e. No desenvolvimento do estágio, caberá ao estagiário (a): 

 Cumprir com todo o empenho e interesse a programação estabelecida para 
o PEJZ–BAKUM-CCBT-Zaman-GCUB; 

 Observar as diretrizes e/ou normas internas do Jornal Zaman; 

 Manter contato com a instituição de origem no Brasil sempre que 
consultado; 

 Elaborar e entregar ao GCUB, para posterior análise das instituições 
envolvidas no programa e da sua instituição de ensino superior, relatório 
sobre o estágio, na forma estabelecida pelo Edital GCUB 001/2014 – PEJZ, 
“Anexo 5 – Modelo de Relatório de Estágio Supervisionado”. 

f. O estagiário reconhece e está de acordo que entre o Jornal Zaman, a BAKUM, o 
CCBT, o GCUB e o estagiário não se estabelece nenhum tipo de relação trabalhista 
ou comercial, da mesma forma que o Jornal Zaman, a BAKUM, o CCBT ou o GCUB 
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não assumem nenhum tipo de responsabilidade civil, contratual ou extracontratual 
em todo o processo do estágio.  

g. O estagiário reconhece e está de acordo que irá reembolsar a quantidade total dos 
custos investidos em seu processo de seleção e período de estágio na Turquia, caso 
desista da participação no PEJZ depois do início do Programa, sem justificativas 
plausíveis e que serão analisadas pelos setores jurídicos do GCUB e do CCBT.  

h. O estagiário concorda que caso seja impossibilitado de participar do PEJZ, deverá 
informar ao GCUB com pelo menos dois meses de antecedência da data de início do 
programa de estágio, salvo em caso de força maior ou motivo devidamente 
justificado a ser analisado pelos setores cabíveis do GCUB e/ou CCBT. 

i. O estagiário reconhece e está de acordo que se dedicará integralmente às 
atividades do Programa de Estágio Jornal Zaman durante todo o período de estágio. 

j. O estagiário reconhece e concorda que os auxílios concedidos pelo PEJZ não 
cobrirão todos os custos relativos à realização do estágio no Jornal Zaman na 
Turquia. Portanto, certifica que conta com as condições financeiras para cobrir com 
todos os custos adicionais, incluindo seguro médico interacional, conforme 
parágrafo 1, alínea a, desse contrato de aceitação de estágio. 

k. O estagiário reconhece que se constituem motivos para interrupção automática da 
vigência do presente Contrato de Aceitação de estágio: 

 a conclusão ou abandono do curso e o trancamento da matrícula; 

 o não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso. 
 

 
 
 
 
 
(Insira aqui o local de assinatura), (Data) de (mês) de (ano). 
 
 
 
 

 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do estagiário 

 
 

 
 
 
 
 


