
PROCESSO SELETIVO 
 

Bolsistas de Produção Gráfica/Visual 

(Núcleo de Projetos Gráficos-CCI-UFOP) 
 

A Coordenadoria de Comunicação Institucional (CCI) da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP) torna público o presente edital de abertura de inscrições para o preenchimento de 1 

vaga para bolsista no Núcleo de Projetos Gráficos (NPG), mediante seleção de acordo com os 

critérios a seguir. 

 

   

1) Distribuição das vagas: 

• 1 vaga para ilustrador/designer 

 

2) Pré-requisitos gerais:  

• Ser aluno regularmente matriculado na UFOP. 

• Ter coeficiente maior ou igual a 6.0 (exceto alunos de 1º período). 

• Ter disponibilidade de 20 horas semanais. 

 

3) Pré-requisitos específicos:  

 

• Perfil: Pró-atividade, criatividade, dinamismo, disponibilidade de um turno por dia (manhã). 

 

• Conhecimentos específicos: 

- Experiência com ilustração. 

- Conhecimento em algum software de ilustração e tratamento de imagens. 

- Conhecimento básico a intermediário em informática (Windows, Office Word e afins) 

- Notas acima de 6.0 no período anterior. 

- Disponibilidade de horário entre 8h e 12h, de segunda a sexta-feira. 

Diferencial: 

- Uso de softwares livres. 

- Experiência com Ilustração botânica. 

- Conhecimento básico de softwares de desenho 3D (Blender) 

- Experiência com uso de Photoshop, Corel Draw e InDesign (ou equivalentes livres). 

 

• Formação: Vagas disponíveis para alunos de todos os cursos.  

 

4) Dados gerais: 

• Contrato de 4 meses a partir de 05/ago/2016. 

• Bolsa no valor de R$ 400,00, por 20h semanais. 

 

5) Inscrições:  

 

• Envie a documentação necessária (item 6) em um único e-mail para 

npg.selecao@gmail.com em arquivos anexados. (Nenhuma documentação deve ser 

apresentada no corpo do e-mail, use anexos). O assunto da mensagem deve conter seu nome  

 

• Período: 28/07/2016 a 02/08/2016 

 

OBS: As inscrições poderão ser prorrogadas, caso a banca julgue necessário.  



 

6) Documentação necessária 

 

Para se candidatar, envie cópias digitais dos documentos listados abaixo para o endereço de e-

mail npg.selecao@gmail.com. 

 

• Cópia do comprovante de matrícula do período atual. 

• Cópia de documento de identidade. 

• Currículo. 

 

6.1. Portfólio, caso possua, será solicitado aos candidatos selecionados para etapa de 

entrevistas. 

 

7) Etapas de Seleção:  

1- Análise da documentação apresentada (classificatória). 

 Os aprovados serão notificados até dia 04/08/2016. 

  

2- Entrevista individual (eliminatória). Data e horário a definir. 

 

3- Exercício prático (eliminatória). Data e horário a definir. 

 

8) Jornada de trabalho e remuneração. 

 

A jornada de trabalho consiste em 20 horas semanais, 4 horas diárias, no turno da manhã (08h 

às 12h).  

A remuneração equivale a R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, depositados em conta 

corrente do aluno, devidamente registrada no sistema da Universidade. 


