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O que é a Ágora 
A Ágora é uma revista estudantil criada na FGV Direito Rio. Fundada em 2014, sua missão                
é criar um espaço fértil para novos pensadores e novas ideias. Queremos desmistificar o              
conhecimento no ambiente universitário, eliminando o formalismo desnecessário e         
democratizando o poder de expressão. 
 
Viemos para preencher o vácuo da ausência de um meio de comunicação sério e ao               
mesmo tempo acessível, feito por e para quem quer saber e fazer mais. 
 

Organização Interna 

A principal característica da Revista Ágora é a adoção de uma estrutura horizontal entre              
seus membros, ou seja, possui uma baixa estrutura de hierarquia na sua forma             
organizacional. Contudo, cada integrante exerce uma função específica dentro da revista de            
acordo com os seus interesses e habilidades. 
 
A estrutura da revista é composta pelas seguintes funções: 
 

● Diretor(a) Executivo(a): responsável pela consulta, convocação e presidência das         
reuniões. Coordena a equipe, bem como: os eventos, patrocínios, seleção de           
pessoal, o marketing e a relação da revista com parceiros institucionais. 

● Gerente Administrativo: auxilia o/a Diretor(a) Executivo(a) na coordenação de         
pessoal. Responsável pela integração de toda a equipe, bem como a relação entre             
os membros. Além disso, é responsável pelo planejamento e realização do processo            
seletivo, com respectivo monitoramento dos trainees. 

● Gerente de Marketing: responsável pela circulação da revista, incluindo previsão de           
impressões necessárias e estratégia de distribuição interna e externa. Além disso,           
coordena políticas de lobby institucional. 

● Gerente Comercial: gerencia anúncios, patrocínios e propagandas na revista e          
plataformas digitais. Também é responsável pela contabilidade e manejo dos          
recursos da revista como um todo. 

● Gerente de Mídias Sociais: responsável pela escolha, produção e postagem de           
conteúdo nas mídias sociais da revista. Além disso, é responsável pela manutenção            
do site. 

● Gerente de Eventos: Responsável por realizar eventos da Revista, desde          
lançamentos à palestras. 

● Editora Chefe: coordena o Conselho Editorial e aplica a política estabelecida para a             
revista. Cabe ao Editor Chefe a consulta, a convocação e a presidência de reuniões              
do Conselho Editorial. Define o projeto gráfico, a supervisão, organização e           
qualidade da edição. Além de coordenar os prazos previstos para as publicações.            
Também exerce a função de revisão dos textos recebidos.  

● Editor(a) Associado(a): auxiliar direto do Editor Chefe. Participa da definição do           
projeto gráfico, da supervisão, da organização e da qualidade da publicação e            
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observância dos prazos previstos para as publicações. Responsável pela revisão          
dos textos. 

● Gerente de Arte e Vídeo: responsável pela parceria com ilustradores, escolha das            
ilustrações, comunicação com o diagramador e projeto gráfico da revista. Ainda, é            
responsável por editar imagens e captar vídeos para a revista e pela criação de              
conteúdo próprio da Revista através de reportagens a serem realizadas          
periodicamente (na FGV, na Zona Sul ou em universidades). 

● Gerente de Diagramação: responsável pela qualidade gráfica da revista e sua           
diagramação. 

 
O que procuramos em um candidato 
 
A Revista Ágora abre, anualmente, um processo seletivo para captação de novos            
integrantes que estejam engajados para contribuir com o crescimento deste espaço de            
divulgação de conteúdos. 
 
Sendo assim, a revista busca um candidato proativo, dinâmico, que saiba trabalhar em             
equipe e, principalmente, determinado em dar continuidade ao projeto, agregando à revista            
e impulsionando seu crescimento. 
 
Buscamos não só integrantes que nos ajude a produzir o nosso produto final, a revista, mas                
também pessoas que tenham uma boa capacidade de gerenciamento de mídias sociais, de             
angariar novas parcerias e de pensar em novos projetos. 
 

Processo Seletivo 
 

Etapas 
 
O processo seletivo da Ágora é dividido em duas partes: a entrega da carta de até uma                 
página por parte do candidato, seguida de uma entrevista pessoal. 
 
Na primeira etapa, o candidato terá que enviar um email para a revista             
(agorafgv@gmail.com) com o nome completo, curso, período e área de interesse na revista,             
e, em anexo, a carta pessoal do candidato em que pedimos que ele conte sobre sua vida.                 
Essa etapa é uma forma de conhecermos o/a futuro(a) integrante da revista, além de ser               
uma forma de avaliarmos a habilidade de escrita do candidato e a sua capacidade              
comunicativa.  
 
Já na segunda etapa, a entrevista pessoal, avaliaremos mais a fundo como o/a candidato(a)              
se encaixa no perfil da revista, ou seja, iremos explorar seu conhecimento em relação à               
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revista. Nessa fase, as perguntas são feitas para avaliarmos algumas habilidades como            
criatividade, engajamento com o projeto da revista, proatividade, entre outras. 
 
 

Calendário 
 
O processo seletivo será aberto para inscrições no dia 01/08/2017, com encerramento no             
dia 20/08/2017 (horário). 
 
Durante os dias 21, 22 e 23 de agosto, serão realizadas as entrevistas. 
 
A divulgação do resultado se dará no dia 31/08/2017. 
 

Conclusão 
 
Declaramos, assim, por aberto o processo seletivo para a Ágora. No caso de eventuais              
dúvidas estamos à disposição para possíveis esclarecimentos. Não deixe de nos procurar.            
Seja nos corredores, via email (agorafgv@gmail.com), em nossas mídias sociais ou em            
nosso site (revistagora.com).  
 
Inscreva-se! 
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