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Edital de contratação de estagiários(as) para o Laboratório de Áudio da FAC 
 
 

1. Quem pode se candidatar 
 
- Estudantes das áreas de Humanidades; 
- É recomendável ter domínio de softwares de edição de áudio; 
- E recomendável ter noções de manejo de plataformas digitais de streaming de áudio; 
- É recomendável ter domínio da plataforma Joomla; 
 
2. Carga horária 
 
20 horas semanais. 
 
3. Valor da bolsa 
 
- Valor da mensal da Bolsa: R$ 787,98 / Auxílio Transporte: R$ 220,00. 
 
4. Quantidade de vagas 
 
- 02 (duas). 
 
5. Local de trabalho 
 
- O estágio será realizado nas dependências do Laboratório de Áudio da FAC/UnB; enquanto 
durar a Pandemia, o estágio será acompanhado sincronamente pelos professores supervisores 
e técnicos do LabAudio UnB. 
 
6. Procedimentos de candidatura 
 
- Os currículos deverão ser encaminhados até o dia 31 de julho para: 
agendaradiofac@gmail.com, com cópia para: eltonbruno@unb.br ecaduesch@hotmail.com. 
- Os(as) candidatos(as) que passarem pela análise de currículo serão entrevistados(as). 
 
7. Atividades previstas 
- Apoio técnico e administrativo, sob supervisão e orientação, aos/às estudantes que utilizam o 
Laboratório de Áudio para cumprimento das diversas atividades de Ensino, Pesquisa e 
Extensão. 
- Auxílio técnico e administrativo no desenvolvimento das atividades remotas de ensino, 
pesquisa e extensão do LabAudio. 



- Assessoramento técnico aos/às discentes na utilização de softwares disponíveis nas ilhas de 
edição LabAudio, como Sound Forge e Vegas Pro; e de outros recursos educacionais abertos 
relacionados à produção em Áudio, como Anchor e Audacity. 
- Auxílio na disponibilização de conteúdos sonoros produzidos no âmbito do Laboratório de 
Áudio no sitewww.labaudio.unb.br e nas páginas institucionaisdo referido Laboratório em 
redes de comunicação online e em plataformas digitais de streaming de áudio. 
- Organização, sob supervisão e orientação, dos arquivos sonoros contidos no servidor do 
Laboratório de Áudio, facilitando o acesso e uso destes por discentes. 
- Contribuir para a elaboração e atualização de tutoriais sobre a utilização de recursos 
tecnológicos digitais para produção e distribuição de conteúdos em áudio. 
- Auxílio a docentes e técnicos na produção técnica experimental de materiais sonoros em 
distintos gêneros/formatos. 
- Suporte às atividades experimentais relacionadas a áudio/linguagem sonora e acessibilidade 
na comunicação. 
- Execução, sob supervisão e orientação, de outras tarefas relacionadas à produção em áudio 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela FAC/UnB. 
 
8. Supervisão 
 
Professores: 
- Prof. Dr. Elton Bruno Pinheiro –Departamento de Audiovisuais e Publicidade 
- Prof. Dr. Carlos Eduardo Esch –Departamento de Audiovisuais e Publicidade 
Técnicos: 
- Glauber Oliveira – Produtor Audiovisual/LabAudio – FAC/UnB  
- André Araújo – Produtor Audiovisual/LabAudio – FAC/UnB 
 
9. Do Laboratório de Áudio da FAC 
 
O Laboratório de Áudio (LabAudio) da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília é 
um espaço acadêmico destinado ao ensino, à pesquisa, à extensão e à inovação por meio da 
experimentação e produção de conteúdos sonoros em distintos gêneros e formatos. No 
LabAudio, estudantes dispõem de recursos tecnológicos digitais que permitem queFAC/UnB 
ofereça um processo de ensino e aprendizagem em sintonia com as práticas mais atuais do 
mercado de áudio/rádio/mídia sonora, seja no jornalismo, na publicidade, na produção 
audiovisual ou no contexto da comunicação organizacional.  
 
Nos últimos anos, o LabAudio tem se notabilizado pela produção experimental de conteúdos 
em, pelo menos, dez componente curriculares dos diversos cursos de graduação da FAC, a 
exemplo de: Introdução à Linguagem Sonora; Roteiro, Produção e Realização em Áudio; 
Jornalismo em Rádio 1; Jornalismo em Rádio 2; Técnicas de Rádio e TV; Podcast (Tópicos 
Especiais em Comunicação); Comunicação Pública (Tópicos Especiais em Comunicação); 
Campus Multimídia; Projeto Experimental em Audiovisual; Projeto Final em Jornalismo. 
Também prestado apoio ao PPGCOm da FAC/UnB, como ambiente para o desenvolvimento de 
metodologias/técnicas de pesquisa, como entrevistas em profundidade, gravadas em áudio. 
 
O LabAudio também tem obtido reconhecimento de seu trabalho/atuação perante outras 
instâncias acadêmicas e científicas, o que se pode constatar, por exemplo, pelo expressivo 
número de prêmios recebidos por nossos(as) estudantes e professores, em atividades 



universitárias como a“Expocom–Exposição de Pesquisa e Produção Experimental em 
Comunicação”, da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação – 
INTERCOM, onde já foi premiado em diferentes áreas, como Rádio e Internet; Jornalismo e 
Produção Transdisciplinar; e do Prêmio CBN de Jornalismo Universitário. O LabAudio também 
integra a Rede RUBRA (Associação das Rádios Universitárias do Brasil), disponibilizando os 
conteúdos laboratoriais produzidos para reprodução em emissoras educativas, universitárias, 
públicas, comunitárias e alternativas de todo o país e até no exterior. 
 
Destaca-se o envolvimento do Laboratório de Áudio da FAC em ações de Grupos de Pesquisa 
cadastrados no Diretório do CNPq, a exemplo do “Observatório da Radiodifusão Pública na 
América Latina” (FAC/UnB/CNPq) e “Acesso Livre” (IL/FAC/UnB/CNPq). Além disso, o LabAudio 
está constantemente inseridoemaçõesdo Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora, da 
Intercom. 
 
OLaboratório de Áudio da FAC tem permitidoque estudantes e pesquisadores da FAC e até de 
outros centros e institutos da UnB produzam, de maneira refletida e análitca, distintos 
formatos de áudio como: noticiários, documentários, reportagens especiais, radiojornais, 
sínteses noticiosas, audiorrevistas, audiobiografias, programas instrucionais, programetes 
educativos e institucionais,formatos dramatúrgicos, peças publicitárias e formatos de 
experimentação estética, como as paisagens sonoras.  
 
Tem se notabilizado na produção experimental de conteúdos acessíveis ao público 
sensorialmente diverso (cegos, pessoas com baixa visão, surdos e ensurdecidos), como 
audiodescrição, audiolegendagem, descrições interlinguais de conteúdo sonoro, dublagens etc. 
Também avançado em experimento com modalidades radiofônicas muito acessadas na 
atualidade, como os podcasts e audiobooks. 
 
Especificamente sobre podcasts, destacamos o protagonismo do Laboratório de Áudio na 
condução dos seguintes Projetos Interdisciplinares de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da 
FAC: “Produção Radiofônica Educativa e Conexões Culturais”, em parceria com a Musicabile e a 
Rádio Câmara e fomento do MinC; “NEPLIS – Núcleo de Estudos e Produção Digital em 
Linguagem Sonora”; “Podcast e atualidade mediática: contribuições da modalidade radiofônica 
para a comunicação pública e a divulgação científica” (PIBIC); “Escute a Negritude: diálogos 
compreensivos e acessíveis sobre lugar de fala e representatividade negra na academia e na 
mídia” (PIBIC/PIBEX); “Comunicação Comunitária”; Campus Multimídia; “SOS Imprensa” etc. 
 
O Laboratório de Áudio da FAC/UnB tem, portanto, como objetivos: ambientar 
estudantes/pesquisadores para o exercício da produção e da pesquisa em linguagem sonora 
(no jornalismo, no audiovisual, na comunicação organizacional, na publicidade); contribuir para 
que desenvolvam habilidades técnicas para a composição de linguagens que agreguem aos 
diferentes textos/conteúdos mediáticos, os efeitos sonoros, a música, o silêncio, a voz entre 
outros elementos e subcódigos;  proporcionar o aprendizado das técnicas básicas e também de 
aprofundamento em montagem, edição e finalização de programas/conteúdos de áudio/rádio. 
 
O material sonoro já disponível em nosso site www.labaudio.unb.br (premiado pela Intercom 
em 2018) revela que estamos, no ar e online,em sintonia com tais objetivos, trilhando um bom 
caminho. 

Brasília, 21 de julho de 2020. 


