UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA ESTÁGIO
A Coordenação Administrativa do Campus do Agreste lança o presente edital de processo seletivo
simplificado para duas vagas de estágio para estudantes do curso Design do Campus do Agreste .
1 Requisitos exigidos:
• a) Estudante matriculado na graduação em Design (CAA), cursando a partir do 4º período;
• b) Habilidade com Illustrator, Photoshop e InDesign
Diferencial geral:
Conhecimento básico sobre ferramentas on line de gerenciamento e compartilhamento de
informação.
2 Características das vagas:
2.1 Área Design – ênfase Gráfico: 2 (duas) vagas para estágio voluntário obrigatório
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 no desenvolvimento de atividades relacionadas a produção de peças gráficas para
meios digitais e impressos;
2.4 Duração do estágio: Os candidatos selecionados iniciarão suas atividades em 9 de setembro
de 2019.
• a) Os estágios voluntários são vinculados as disciplinas Estágio Supervisionado I e Estágio
Supervisionado II e terão duração de 1 (um) semestre letivo.
3 Documentação exigida:
• Histórico (emitido via Sig@)
• Currículo comprovado (formato pdf)
• Portfólio (formato pdf ou link do Behance)
4 Inscrições:
As inscrições devem ser realizadas até 1°de setembro de 2019, através de envio da
documentação listada no item 3 (histórico, currículo e portfólio) para o endereço
comunicacao.agreste@ufpe.br . No local de Assunto/Subject colocar "Estágio em Design –
2019.2".
5 Da seleção:
A seleção será feita por meio de análise documental, seguida de entrevista
5.1 Etapa 1 - Análise Documental: histórico, currículo comprovado e portfólio
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 acresce 0,25 à média do Histórico
b) Formação complementar - peso 2
• Experiência profissional; participação em monitoria, projetos de pesquisa e extensão
relacionados a área

c) Portfólio - peso 6
5.2 Etapa 2 – Entrevista
•

Avaliação das habilidades subjetivas inerentes a especificidade do cargo, questionamento
sobre informações do portfólio e outras que se façam necessárias.

5.3 Cronograma:
23/08/2019

Publicação do edital e início das inscrições via
e-mail

01/09/2019 (até às 23h59min horário local)

Prazo final para inscrição

03/09/2019

Divulgação das inscrições deferidas, resultado
da primeira etapa e envio da data e horário de
entrevista para os candidatos classificados.

04 ou 05/09/2019

Entrevistas (agendadas por e-mail, pela Divisão
de Comunicação do CAA)

Até 06/09/2019

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

Qualquer dúvida sobre ponto não contemplado neste edital deverá ser direcionada ao e-mail
comunicacao.agreste@ufpe.br
Comissão de Seleção
Lúcia Andrade - Coordenadora Administrativa do Campus do Agreste
Kátia Simões – Divisão de Comunicação do CAA
Cleber Bunzen – Divisão de Comunicação do CAA

