UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA ESTÁGIO
A Coordenação Administrativa do Centro Acadêmico do Agreste lança o presente edital de
seleção simplificada para vagas de estágio para estudantes dos cursos Design e Comunicação
Social do Campus do Agreste da UFPE .
1  Requisitos exigidos:
1.1 Área Design:
a) Matriculado na graduação em Design, entre o 4º período e o 7º período;
b) Habilidade com Illustrator, Photoshop e/ CorelDraw.
1.2 Área Comunicação:
a) Matriculado na graduação em Comunicação Social, a partir do 3º período;
b) Habilidade em redação para meios digitais e produção em mídias sociais
Diferencial: Conhecimento básico sobre ferramentas on line de gerenciamento e
compartilhamento de informação.
2 Características das vagas:
2.1 Área Design: 1 (uma) vaga para bolsista de desenvolvimento profissional e 2 (duas) vagas
para estágio voluntário obrigatório
2.2 Área Comunicação: 1 vaga para bolsista de desenvolvimento profissional
2.3 Carga horária: 20 horas semanais, preferencialmente no turno da manhã, mas com
possibilidade de flexibilização;
2.4 Atividades desenvolvidas: Auxiliar a Coordenação Administrativa e os setores por ela
gerenciados no desenvolvimento de atividades relacionadas a produção de conteúdo (redação,
imagem/ilustração, vídeo, e outras atividades correlatas) para meios digitais e impressos;
2.5 O valor da bolsa de desenvolvimento profissional é de R$382,00 (trezentos e oitenta e dois
reais);
2.6 Período de duração do estágio:
a) Os estágios voluntários são vinculados às disciplinas Estágio Supervisionado I e Estágio
Supervisionado II e terão duração de 1 (um) semestre letivo.
b)  As bolsas de desenvolvimento profissional terão validade por seis meses, podendo ser
renovadas por interesse desta Coordenação.
Os candidatos selecionados iniciarão suas atividades em 19 de fevereiro de 2018.
3 Documentação exigida:
a) Histórico (emitido via Sig@)
b) Currículo comprovado
c) Portfólio
4 Das inscrições:
As inscrições devem ser realizadas mediante preenchimento de formulário on-line, disponível em
https://form.jotformz.com/73134451621650, no período de 14 a 20 de novembro de 2017

(último dia até às 23h59min - horário local).
Importante: Os candidatos que não apresentarem todos os documentos solicitados no momento
da inscrição serão automaticamente desclassificados.
5 Da seleção:
A seleção ocorrerá em duas etapas: análise documental (etapa eliminatória); prova prática e
entrevista (etapa classificatória).
5.1 Etapa Eliminatória - 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,
Editorial;
● Disciplinas prioritárias para o perfil em Comunicação: Técnicas de Redação; Comunicação
e linguagem; Introdução ao Audiovisual; Tecnologias da Comunicação e eletivas do Eixo
de Mídia e Linguagem.
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
Resultado da primeira etapa: O resultado da análise documental será publicado em 27 de
novembro de 2
 017, no portal https://www.ufpe.br/caa/coord-gestoras/cadm.
Classificação: Somente os dez candidatos mais bem classificados em cada área passarão para
etapa seguinte.
5.2 Etapa Classificatória – Prova prática e entrevista
a) Prova prática – peso 6
● Os classificados na 1ª etapa receberão por e-mail, em data estabelecida no cronograma
(item 5.3), as instruções para o desenvolvimento de peça, bem como os critérios que
serão avaliados, para ser enviado para o e-mail comunica.caa00@gmail.com, até às
23h59min (horário local) de 29 de novembro de 2017.
b) Entrevista – peso 4
● Avaliação das habilidades subjetivas inerentes a especificidade do cargo, questionamento
sobre informações do portfólio e outras que se façam necessárias.
5.3 Cronograma:
14/11/2017

Publicação do edital e início das inscrições on-line

20/11/2017 (até às 23h59min horário local)

Prazo final para inscrição

27/11/20117

Divulgação das inscrições deferidas, resultado da
primeira etapa e envio das instruções para da prova
prática para os candidatos classificados

29/11/2017 (até às 23h59min horário local)

Prazo final para envio da prova prática

30/11/2017 até 8/12/2017

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

Até 13/12/2017

Resultado Final publicado em
https://www.ufpe.br/caa/coord-gestoras/cadm

6 Do resultado:
6.1 O resultado final será publicado no portal https://www.ufpe.br/caa/coord-gestoras/cadm
até o dia 13 de dezembro de 2017.
6.2 As bolsas de desenvolvimento profissional serão destinadas aos primeiros colocados (maior
nota) de cada área. Serão admitidos para o estágio voluntário o segundo e o terceiro colocados
na área Design. Em caso de desistência do primeiro colocado, antes do início das atividades, a
bolsa será destinada ao segundo colocado, passando as vagas de estágio para o terceiro e quarto,
e assim sucessivamente.
7 Disposições finais:
Qualquer dúvida sobre ponto não contemplado neste edital deverá ser direcionada ao e-mail
comunica.caa00@gmail.com, sob o título Seleção de Estágio.

Caruaru, 14 de novembro de 2017

Comissão de Seleção
Lúcia Andrade - Coordenadora Administrativa do CAA
Kátia Simões – Divisão de Comunicação do CAA
Daniela Melo – Divisão de Comunicação do CAA
Jefferson Alex Bezerra – Divisão de Comunicação do CAA

