
        
    

Bolsa para jovens jornalistas na Alemanha 
 

 
Ninguém melhor do que os jovens para promover o entendimento entre os povos, 
especialmente jovens jornalistas com experiência profissional no exterior. Por isso, em 
2020, a associação alemã IJP vai organizar novamente um programa de intercâmbio 
entre Alemanha e América Latina com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da 
Alemanha, de fundações e de empresas privadas. Jornalistas da América Latina terão a 
oportunidade de ganhar uma bolsa de dois meses para conhecer a realidade em um 
veículo de comunicação na Alemanha como redatores-visitantes. Ao mesmo tempo os 
bolsistas trabalham como correspondente em curto prazo para sua redação no Brasil.  
 
Este documento é destinado a jornalistas no Brasil. Os candidatos de países de língua 
espanhola na América Latina ou de Alemanha ver a versão em espanhol e alemão, 
respectivamente, nos sites ijp.org/latino e ijp.org/lateinamerika. 
 
Objetivo do programa 
O programa visa estreitar as relações entre a Alemanha e países da América Latina e 
ainda conceder a oportunidade a jovens jornalistas das duas regiões para conhecer de 
perto o outro país. Durante um estágio de dois meses em um veículo de comunicação 
alemão, os jornalistas latino-americanos poderão se familiarizar com a realidade política 
e econômica da Alemanha, assim como conhecer um pouco mais sobre a cultura e a 
mentalidade local. O trabalho diário numa redação deve ajudar na criação de novos 
contatos com jornalistas alemães e na construção de laços profissionais e de amizade. 
Para manter estas novas relações após o programa, temos uma rede de contatos entre 
os ex-bolsistas. 
 
Quem pode se candidatar  
O programa é dirigido a jornalistas profissionais com idade entre 25 e 38 anos 
(estudantes não podem se candidatar), com bons conhecimentos da língua alemã (em 
casos excepcionais, fluência em inglês e espanhol podem ser suficientes). Os candidatos 
têm que trabalhar no seu país em tempo integral como jornalistas ou colaboradores fixos 
em um veículo de comunicação brasileiro (jornal, revista, televisão, rádio ou online). 
Jornalistas trabalhando em agências de relações publicas ou no serviço público não 
podem se candidatar. No entanto, profissionais de redações de empresas públicas de 
comunicação estão aptos.  
 
Conteúdo do programa 
O programa é realizado em Março e Abril de 2020. Começa com um seminário de 
introdução, de presença obrigatória, do dia 23 ao dia 26 de Fevereiro em Berlim, na 
Alemanha. Em seguida, ocorrem os estágios de dois meses em um veículo de mídia, em 
Berlim. Os coordenadores do programa irão tentar compatibilizar o veículo desejado 
pelo bolsista com a disponibilidade nas redações na Alemanha. 
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Como participar  
Os jornalistas interessados devem mandar por email as suas candidaturas em um só 
documento formato PDF até o dia 16 de Setembro de 2019 em um arquivo único 
com todos os documentos em formato PDF à assessoria de imprensa da Embaixada 
da Alemanha em Brasilia, ou ao Consulado da Alemanha mais próximo do local onde 
mora (São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre ou Recife). Os contatos nestes órgão 
podem mudar com o passar do tempo, por isso pedimos que antes do envio dos 
documentos, o candidato confirme o endereço eletrônico e contato do responsável 
local. Caso o candidato chegue a fase final, ele deve comparecer a uma entrevista na 
embaixada ou consulado mais próximo.  

 
A candidatura deve incluir: 

 
   • Currículo (de preferência em alemão) com data de nascimento, endereço, telefone, 

e-mail. No currículo deve ser claramente estabelecido que o requerente tenha as 
competências profissionais e linguísticas necessárias para levar a cabo a bolsa. Por 
favor, anexar uma prova de competências linguísticas (diplomas, certificados, etc.) 

   • Uma carta (de preferência em alemão, caso não seja possível em inglês, max. duas 
páginas), explicando três coisas: a motivação para a participação no programa, o 
interesse na Alemanha e no veiculo onde você quer ser atribuído (somente redações 
em Berlim). Jornalistas de televisão devem explicar também como pretendem 
produzir reportagens na Alemanha. A IJP e as redações alemães não podem 
disponibilizar câmeras e material audiovisual necessário 

 • Três cópias de textos publicados que dêem uma amostra de sua capacidade 
profissional. Se o candidato trabalhar em televisão ou rádio, é possível anexar links  
de internet onde os trabalhos podem ser encontrados 
• Uma carta de recomendação do redator-chefe do veículo de comunicação em que 
trabalha (em português). Além de uma descrição da capacidade profissional do 
jornalista. A carta deve autorizar que o interessado participe do programa 

 • Três ideias de pautas que o candidato gostaria de produzir na Alemanha (máximo 
de 600 caracteres por pauta). Os assuntos não precisam ser necessariamente atuais. 

   • As candidaturas incompletas serão descartadas 
O resultado da comissão de seleção será anunciado aos candidatos selecionados até 
começo de novembro, e aos candidatos rejeitados até o começo de dezembro 

 
Bolsa 
A bolsa consiste em uma quantia de 3.600 euros. Com esse dinheiro, o bolsista deve 
cobrir todos os seus gastos, incluindo viagem, alojamento e alimentação na 
Alemanha. A IJP não se responsabiliza por gastos extras. O trabalho durante o estágio 
não será remunerado pelo veículo de mídia da Alemanha, mas é possível trabalhar 
como jornalista freelance e vender matérias para redações brasileiras. 

 
Mais perguntas? 
Em caso de perguntas, dúvidas ou mais informações, acesse o site ijp.org/brasil 

  
Em caso de mais perguntas, entre em contato diretamente com a coordenação do 
programa (Sebastian Erb e Yaotzin Botello): latino@ijp.org 

 
(A coordenação não recebe candidaturas diretamente.) 

 


