
                     

 

BOLSA DE TRABALHO NA ALEMANHA 
PARA JOVENS JORNALISTAS 

 
 
 
 

 
Ninguém melhor para promover o entendimento entre os povos do que 
os jovens, especialmente jovens jornalistas, que tenham trabalhado 
algum tempo no exterior. Por isso, em 2015, a IJP organizará outra vez 
um programa de intercâmbio entre Alemanha e América Latina com o 
apoio do Ministério Federal de Imprensa da Alemanha e de empresas 
privadas. Graças a isso, jornalistas da América Latina terão a 
oportunidade de ganhar uma bolsa para trabalhar por dois meses como 
redator-visitante em um veículo de comunicacão da Alemanha. 
 
 
ORGANIZACÃO  
 
A IJP (Internationale Journalisten-Programme) foi fundada como ONG 
em 1981 por jornalistas alemães. Dedica-se a apoiar jornalistas jovens e 
com talento, assim como promover o intercâmbio de idéias entre 
Alemanha e outros países. E uma organizção independente, sem fins 
lucrativos, cujos membros trabalham de forma voluntária. Tem mais de 
2600 membros, que já se beneficiaram de seus diversos programas. Para 
mais informações, consulte nossa página na Internet: www.ijp.org 
(tamben em português !) 
 
 
OBJETIVO   
 
A intenção do programa é promover as relações entre Alemanha e 
países da América Latina. Dar a jovens jornalistas das duas regiões a 
oportunidade de conhecer de perto o outro país. Durante um estágio de 
dois meses num veículo de comunicacão alemão, os jornalistas latino-
americanos poderão se familiarizar com a realidade política  e 
económica da Alemanha, assim como conhecer a cultura e mentalidade 
de sua população. O trabalho diário  numa redação assegurará o contato 
com jornalistas alemães e a criação de laços profissionais e de amistade. 
Inclusive, para manter essa rede de relações, temos uma associação de 
ex-bolsistas.  
 
 
 
BOLSISTAS  
 
O programa é dirigido para jornalistas entre 23 e 35 anos, com 
conhecimentos regulares da língua alemã (em casos excepcionais, 
fluéncia em inglés pode compensar a falta desse requisito). Os 
selecionados deverão trabalhar como redatores, estagiários ou 
colaboradores fixos em um veículo de comunicação brasileiro (jornal, 
revista, televisão, rádio ou online). 
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CONTEÚDO DO PROGRAMA 
 
O programa acontecerá em março e abril de 2015. Començará com alguns dias de 
introdução obligatorios (fim de fevereiro), na Alemanha, em Berlin, com a 
participação de  todos os bolsistas. Em seguida, acontecerão os estágios de dois 
meses em um órgão de imprensa  alemão (jornal, revista, televisão, rádio ou 
online), que os coordenadores do programa selecionarao de acordo com os desejos 
de cada bolsista.  
 
 
 
BOLSA 
 
A bolsa consiste em uma importancia de unos 3600 euros. Com esse dinheiro, o 
bolsista deverá custear a maior parte de seus gastos: viagem, alojamento e 
alimentação. Espera-se que o bolsista arque com algumas despesas.  O trabalho 
durante o estágio não será remunerado. Se necessário, o bolsista terá ajuda para 
encontrar un alojamento na Alemanha.  
 
 
COMO PARTICIPAR   
 
Os jornalistas interessados devem apresentar seus pedidos até 18 de setembro 2014 
á Embaixada ou ao Consulado da Alemanha mais perto da cidade de origen em 
Brasil. Pedidos direitas não estarão considerados. Deverão incluir currículo (em 
Alemão), foto, cópias de três artigos ou reportagens (em Portugues) do candidato 
que dêem uma amostra de sua capacidade profissional (em caso de radio o TV a IJP 
espera manuscritos de um artigo, não acetiamo DVD, Links etc.), uma carta de 
motivação (Alemão o Portugues) e uma carta de recomendação do redator-chefe de 
seu veículo de comunicação (em Portugues). Jornalistas da televisão devem explicar 
tamben como querem producir na Alemanha como a IJP não coloca á disposição 
cameras etc. Além de uma descrição da capacidade profissional do jornalista, a 
carta deve servir como permissão para que o interessado possa participar do 
programa por dois meses. Espera-se que o currículo comprove, de alguma maneira, 
os conhecimentos de idioma exigidos. O resultado da comissão de seleção será 
comunicado aos interessados até dezembro de 2014.  
 
 
PARA ONDE ENVIAR  
 
Os pedidos devem ser apresentados (completos e pessoalmente) com endereço, 
telefone, e-mail só à Embaixada ou ao Consulado da Alemanha, departamento da 
prensa.  
Mais informação: Nina Spranz, spranz@ijp.org o Peer Vorderwülbecke, 
vorderwuelbecke@ijp.org 
 

 


