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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Praça Santos Andrade, 50, - - Bairro Centro, Curi�ba/PR, CEP 80020-300

Telefone: 3360-5000 - h�p://www.ufpr.br/
  

EDITAL

Processo nº 23075.064073/2018-99

EDITAL 09/2020 PARA CREDENCIAMENTO DE ALUNO BOLSISTA NA ÁREA DE
DESENHISTA TÉCNICO/ILUSTRADOR 

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 convocação para a segunda fase do
processo seletivo de credenciamento de estudantes da UFPR ou UTFPR por tempo determinado, nos
seguintes termos:

*nesse contexto atual as atividades iniciarão de forma remota. Quando tudo for regularizado, as
atividades serão presenciais local a combinar.

INSTRUÇÕES 

O projeto consiste na criação de material para um curso EaD. Nessa segunda etapa, gostaríamos de visualizar
o seu traço em uma imagem que tenha relação com o trabalho que você virá a realizar conosco.

Briefing de criação de ilustração

1) Nome do projeto:
Curso Triagem Neonatal - Teste do Pezinho
"A Triagem Neonatal, também conhecida como o teste do pezinho é um meio de se fazer o diagnóstico
precoce de diversas doenças congênitas assintomáticas no período neonatal, permitindo a prevenção contra
as seqüelas que podem causar se instaladas no organismo humano. Toda criança nascida em território
nacional tem direito ao Teste do Pezinho, mas para alcançar o seu objetivo primordial de detectar algumas
doenças esse teste deve ser feito no momento e da forma adequados." (saude.pr.gov.br/)

2) Estilo gráfico
Os materiais estão sendo desenvolvidos com ilustrações do site http://smart.servier.com/. Por não ser
possível encontrar tudo que é necessário, iremos precisar que algumas imagens sejam ilustradas. O estilo
gráfico é o mesmo do site acima apresentado. Favor, analisar a possibilidade de criar ilustrações no mesmo
traço.

3) Cores
O projeto possuí tons de verde (#8FC740 , #39803A), porém, as ilustrações devem seguir as cores padrão
dos elementos solicitados. As imagens devem ter cores mais suaves como no http://smart.servier.com/.

4) Tipografia
Não há necessidade de inserir textos nas imagens, serão adicionados posteriormente pelo designer que
diagramará o conteúdo

5) Solicitação de ilustração

http://saude.pr.gov.br/
http://smart.servier.com/
http://smart.servier.com/
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Redesenhar imagem conforme referência que receberá via e-mail. A imagem já dá nomes aos órgãos,
dispensando melhor contextualização.

Especificação técnica: 

As ilustrações resultado devem ser entregues preferencialmente no formato de desenho vetorial (Adobe
Illustrator, Corel Draw ou EPS). Se não for possível entregar em formato vetorial por algum motivo, ela
ainda poderá ser entregue em formato bitmap (Photoshop, TIF ou EPS) com pelo menos 5000 pixels na
borda mais longa e fundo transparente. 

Prazo de entrega: 

17 de abril de 2020 até as 14h para o e-mail: neonatalufpr@gmail.com 

 

PUBLIQUE-SE.

Curitiba, 14 de abril de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL CASALE SARTOR DE OLIVEIRA,
ADMINISTRADOR, em 14/04/2020, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2631972 e o
código CRC EA63C51E.
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