UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - 2021
A Coordenação Administrativa do Centro Acadêmico do Agreste lança o presente edital de
seleção simplificada para 01 (UMA) bolsa ofertada para estudantes do curso de Design do
Campus do Agreste da UFPE.
1 Requisitos exigidos:
a) Estudante matriculado no curso de graduação em Design do Centro Acadêmico do Agreste
(CAA), cursando a partir do 4º período;
b) Habilidade com programas gráficos Adobe (especialmente Illustrator e Photoshop);
c) Disponibilidade para participar de treinamento remoto, no período de 15 à 22 de junho de
2021.
1.1 Diferencial geral: Conhecimento básico sobre ferramentas on-line de gerenciamento e
compartilhamento de informação.
2 Característica da vaga:
2.1 Área Design – ênfase Gráfico: 1 (uma) vaga para Bolsista de Desenvolvimento Profissional
2.2 Carga horária: 20 horas semanais, preferencialmente no turno da manhã, mas com
possibilidade de flexibilização;
2.3 Atividades desenvolvidas: Auxiliar a Coordenação Administrativa e os setores por ela
gerenciados, mais precisamente à Divisão de Comunicação do CAA, no desenvolvimento de
atividades relacionadas a produção e publicação de peças gráficas para meios digitais (portal
institucional e redes sociais) e impressos;
2.4 O valor da bolsa de desenvolvimento profissional é de R$382,00 (trezentos e oitenta e dois
reais);
2.5 Período de duração: A Bolsa de Desenvolvimento Profissional terá vigência de seis meses,
podendo ser renovada por interesse desta Coordenação. O candidato selecionado iniciará suas
atividades em 1º de julho de 2021.
3 Documentação exigida:
a) Histórico escolar atualizado (emitido via Sig@)

b) Comprovante de matrícula
c) Currículo comprovado (formato pdf)
d) Portfólio (formato pdf ou link do Behance)
4 Das inscrições: As inscrições devem ser realizadas no período de 31 de maio até 7 de junho de
2021, mediante envio da documentação listada no item 3 para o endereço
comunicacao.agreste@ufpe.br. No Assunto/Subject colocar: "Bolsista Desenvolvimento
Profissional – 2021".
OBSERVAÇÃO: Os candidatos que não apresentarem todos os documentos solicitados no
momento da inscrição serão automaticamente desclassificados.
5 Da seleção: A seleção acontecerá mediante análise dos documentos apresentados no ato da
inscrição (etapas eliminatória e classificatória)
5.1 Etapa 1 - Eliminatória: Apreciação dos documentos e requisitos exigidos neste Edital:
a) A ausência, no ato da inscrição, de qualquer um dos documentos elencados no item 3
(Comprovante de matrícula, histórico escolar atualizado, currículo comprovado e portfólio)
acarretará em eliminação automática do processo seletivo.
b) O não cumprimento dos requisitos elencados no item 1 deste edital acarretará em eliminação
automática do processo seletivo.
5.2 Etapa 2 – Classificatória: Pontuação mediante análise de histórico escolar, currículo
comprovado e portfólio, conforme detalhamento abaixo:
a) Histórico - peso 2 • Disciplinas prioritárias para o perfil em Design: Identidade Visual,
Produção Gráfica, Design da informação, Semiótica, PGBC - Projeto Gráfico de Baixa
Complexidade;
Importante: Cada disciplina prioritária cursada acresce 0,25 à média do Histórico.
b) Formação complementar - peso 2 • Participação em monitoria, projetos de pesquisa, e
extensão relacionados a área; Experiência profissional;
c) Portfólio - peso 6 • Apresentação e técnica em trabalhos já realizados; diversificação de
atividades no portfólio
6 Do resultado:
6.1 O resultado final será publicado no portal https://www.ufpe.br/caa/coord-gestoras/cadm
até o dia 14 de junho de 2021.
6.2 A Bolsa de Desenvolvimento Profissional será destinada ao primeiro colocado (maior média
global). Em caso de desistência do primeiro colocado antes do início das atividades, a bolsa será
destinada ao segundo colocado, e assim sucessivamente.
7 Cronograma

Publicação do edital e início das inscrições via email para comunicação.agreste@ufpe.br

31/05/2021

07/06/2021 (até às 23h59min horário local) Prazo final para inscrição
Até 14/06/2021

Resultado
Final
publicado
em
https://www.ufpe.br/caa/coordgestoras/cadm

Entre 15/06/2021 e 22/06/2021

Treinamento

01/07/2021

Início do período da Bolsa

8 Disposições finais:
8.1 A Bolsa de Desenvolvimento Profissional será automaticamente cancelada, não cabendo
indenizações, nas condições abaixo:
I. A qualquer tempo por interesse ou necessidade da UFPE, mediante aviso por escrito;
II. Ao término da vigência do período estabelecido neste Edital, exceto caso haja renovação por
interesse da Coordenação Administrativa do CAA;
III. A pedido do Bolsista, mediante solicitação por escrito apresentado com antecedência mínima
de 15 (quinze) dias;
IV. Por solicitação do Orientador/Supervisor pelo não cumprimento das obrigações do Bolsista;
V. Por trancamento geral de matrícula, exclusão, desligamento, abandono ou conclusão do
curso de graduação da UFPE ao qual está vinculado;
VI. Pelo não cumprimento do Bolsista das normas gerais da UFPE para seu corpo discente;
VII. Quando comprovada a omissão ou informações falsas, por parte do estudante, no processo
de seleção, sem prejuízo das medidas legais cabíveis;
8.2 Qualquer dúvida sobre ponto não contemplado neste edital deverá ser direcionada ao email comunicacao.agreste@ufpe.br, sob o título: Seleção de Bolsista Coordenação
Administrativa - 2021
Caruaru, 28 de maio de 2021.
Comissão de Seleção
Lúcia Andrade - Coordenadora Administrativa do CAA
Katia Feitosa - Divisão de Comunicação do CAA (técnica)
Ysabel Costa - Divisão de Comunicação do CAA (bolsista)

