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CENTRO UNIVERSITÁRIO MARIO PONTES JUCÁ
SETOR DE MARKETING
PROCESSO SELETIVO – CASTING VEM SER UMJ
O Centro Universitário Mario Pontes Jucá - UMJ torna público o presente Processo
Seletivo de âmbito interno, para inscrição e seleção de casting para composição da
campanha Vestibular UMJ 2022.1. O Processo propõe a seleção de dois discentes,
sendo um aluno e uma aluna, para atuar ativamente sendo o rosto da campanha
“VEM SER UMJ”. Os alunos selecionados serão beneficiados com uma bolsa no valor
de uma mensalidade, a ser concedida no próximo semestre do curso.
Em função do cenário mundial decorrente da pandemia do COVID-19, o setor de
Marketing e Comunicação da UMJ receberá toda a documentação do processo de
seleção APENAS pela internet. As próximas etapas da seleção poderão ser realizadas
de forma remota ou presencial, conforme marcação e agendamento prévio.
1. DAS INSCRIÇÕES
Endereço eletrônico para inscrição e envio do material:
https://forms.gle/Z1uek8xS4gag8CAJ6
Período de inscrições: 30/08/2021 a 10/09/2021 (prazo prorrogado)
Condições para aluno participar do casting:
a) Ser aluno regularmente matriculado em um dos cursos de graduação do Centro
Universitário Mario Pontes Jucá - UMJ;
b) Possuir coeficiente de rendimento no mínimo de 7,0;
c) Não estar no último período do curso;
d) Não possuir pendências financeiras e acadêmicas;
e) Ter disponibilidades para gravações e sessões de fotos na instituição.
f) A participação em projetos e extensão será um diferencial
2. INSCRIÇÕES E MATERIAIS A SEREM ENVIADOS
a) Formulário de inscrição (Informações pessoais e texto solicitado);
b) Dar consentimento para o termo de cessão de uso de imagem e de voz;
c) Histórico acadêmico do curso superior em andamento, com o respectivo rendimento
acadêmico;
d) Vídeo falando o texto no Anexo I
e) Áudio falando o texto no Anexo II
f) Três fotos seguindo o modelo de poses no Anexo III (Não pode ser selfie)

3. DA SELEÇÃO
Os alunos selecionados serão notificados por e-mail e ligação entre os dias 13 a 17 de
setembro de 2021. Posterior a notificação, será agendada entrevista e reunião de
alinhamento presencialmente. Os demais alunos poderão ser acionados para
participação de outros materiais para campanha, sendo beneficiados com horas
extracurriculares.
Demais dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: marketing@umj.edu.br

ANEXO I
Vem ser UMJ! Tenha a garantia de estudar com um corpo docente qualificado e o seu
diploma reconhecido pelo MEC! São 18 cursos a nível de bacharelado, licenciatura e
tecnológico para você realizar o seu sonho do Ensino Superior! Com unidades no
Barro Duro e Antares, a UMJ conta com mais de 25 laboratórios de atividades
práticas, que te preparam para o futuro. Acesse UMJ.EDU.BR e inscreva-se no nosso
vestibular on-line. UMJ, o seu lugar é aqui!

ANEXO II
Depois de ser atestada pelo MEC como a melhor faculdade alagoana por meio do
Índice Geral de Cursos, a FAT evoluiu e passou a ser Centro Universitário Mario
Pontes Jucá (UMJ). Com corpo docente qualificado, a UMJ conta com 18 cursos e
mais de 25 laboratórios que preparam o aluno para o mercado de trabalho. O que
você está esperando? Vem ser UMJ! Acesse UMJ.EDU.BR e faça o vestibular on-line.
UMJ, o seu lugar é aqui!

ANEXO III
POSE 1

POSE 2

POSE 3

