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MINUTA DE EDITAL

Processo nº 23075.064073/2018-99

EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

O Projeto "PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO E A EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE " da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, torna pública a abertura do processo de
credenciamento de estudantes de pós-graduação lato sensu e stricto sensu por tempo determinado, nos seguintes termos:

1. PERFIS DOS BOLSISTAS E ATRIBUIÇÕES

Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados em cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu na UFPR que atendam às disposições do item

Categoria Conhecimentos necessários Formação necessária Dedicação Local de atuação Remuneração Duração Descrição das atividades

WEB
DESIGNER/DESIGNER

GRÁFICO

Habilidades com o uso do Moodle, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver, Adobe Animate
(antigo Flash), Adobe Indesign e outros softwares do pacote Adobe Master Collection, Corel Draw, com
possibilidade de trabalho em plataforma PC e/ou MAC.

Ensino superior
completo/tecnólogo
em Designer
gráfico ou Web
Designer ou Artes
visuais

Obrigatório estar
cursando pós-
graduação na
UFPR

480 horas

Home-office com
eventuais reuniões na
Praça Santos Andrade,
nº50, Curitiba ou outro
lugar quando
convocado.    

R$ 62,50 por hora, a combinar
no início das atividades

12
meses

Projetar e editar interfaces visuais do ambiente
virtual de aprendizagem MOODLE com foco na
experiência do usuário, considerando as
particularidades do projeto;

Produzir materiais didáticos em diferentes mídias
(ferramenta livro do Moodle, ebook, vídeo,
objetos interativos etc.);

Criação de identidade visual para produtos;

Diagramação de ebooks;

Arte de produção para vídeos;

Sugerir diferentes formas de apresentação do
conteúdo;

Criar e editar ilustrações, fotografias,
infográficos, vídeos, considerando a sua
adequação aos conteúdos, ao público-alvo e às
particularidades do meio de comunicação;

Produção de conteúdo web, inclusive mobile.

Elaborar e produzir materiais para a Educação a
Distância.

 

ANIMADOR 3D
Habilidades com o Adobe After Effects, Adobe Animate (antigo Flash), e outros softwares do pacote Adobe
Master Collection (Premiere, Director, Photoshop, Illustrator, Audition, Media Encoder, Character Animator),
Autodesk Maya e Blender, com possibilidade de trabalho em plataforma PC e/ou MAC.

Ensino superior
completo/tecnólogo
em designer gráfico
ou web designer ou
designer de
animação ou artes
visuais ou
comunicação social
ou em Cinema.

Obrigatório estar
cursando pós-
graduação na
UFPR

480 horas

Home-office com
eventuais reuniões na
Praça Santos Andrade,
nº50, Curitiba ou outro
lugar quando
convocado.  

R$ 62,50 por hora, a combinar
no início das atividades

12
meses

Criação de vídeos e imagens em Animação 3D
(modelagem, materiais/texturas, rigging,
iluminação, render e animação 3D);

Criar e produzir animações digitais ou
analógicas, que podem ser de ilustrações,
desenhos, infográficos interativos, fotografias ou
computação gráfica, entre outras;

Elaborar e produzir materiais para a Educação a
Distância.

        

O contrato de trabalho será pelo período determinado de 12 meses, de 01 de novembro de 2019 até 30 de outubro de 2020.

O estudante vai receber o auxílio via FUNPAR. 



2. DA INSCRIÇÃO
2.1 A inscrição deverá ser realizada exclusivamente por meio de e-mail enviado ao neonatalufpr@gmail.com com assunto a vaga pretendida, do dia 15/01/2020 até às 23h59min do dia 30/01/2020.

2.2 Para inscrição deverão ser encaminhados no e-mail: curriculum vitae e/ou link do portfólio. 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
3.1 Somente serão homologadas as inscrições que atenderem ao disposto neste Edital.
3.2 Após a homologação da inscrição, o candidato deverá comparecer na entrevista conforme data, local e horário publicados em edital.
3.3 Todos os editais relacionados a esse processo serão divulgados: http://www.cipead.ufpr.br/portal1/

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS
4.1. O resultado final da seleção e a convocação dos candidatos classificados para início das atividades serão divulgados no site http://www.cipead.ufpr.br/portal1/

5. DO CRONOGRAMA

Período Etapa
15/01/2020 a
30/01/2020 Publicação do Edital de seleção e prazo para as inscrições

31/01/2020 Publicação do Edital de homologação das inscrições e
convocação para entrevistas

03/02/2020 Entrevistas
05/02/2020 Publicação do Resultado Final 

6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

ETAPAS PESO
1. Entrevista pessoal (para todos os cargos) 40 
1.1 Conhecimentos técnicos e específicos 1 a 10
1.2 Capacidade de raciocínio e criatividade para
o cargo 1 a 10

1.3 Capacidade de trabalhar em equipe 1 a 10
1.4 Comunicação, objetividade e fluência verbal 1 a 10 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 O não comparecimento do candidato nos dias e horários previstos neste Edital em qualquer uma das etapas do processo seletivo levará à exclusão no respectivo processo seletivo.
7.2 Em caso de desistência após a assinatura do contrato, o bolsista contemplado deverá comunicar a equipe do Projeto com trinta (30) dias de antecedência.
7.3 Em caso de desistência, o candidato(a) deverá orientar seu respectivo suplente quanto às atividades pendentes.
7.4 Os casos omissos serão analisados e julgados pela equipe do Projeto.

7.5 A participação e credenciamento NÃO implicará em obrigatoriedade de contratação, ficando a prestação do serviço diretamente relacionada a demanda de trabalho oferecida pelo Projeto.

 

PUBLIQUE-SE.

Curitiba, 14 de janeiro de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL CASALE SARTOR DE OLIVEIRA, COORD DE POLITICAS INTEGRADAS DE EDUCACAO A DISTANCIA, em 17/01/2020, às 11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2418928 e o código CRC F759797A.

 

Referência: Processo nº 23075.064073/2018-99 SEI nº 2418928

http://www.cipead.ufpr.br/portal1/
http://www.cipead.ufpr.br/portal1/
https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

