UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Escola de Educação Básica e Profissional
Centro Pedagógico

EDITAL CP/EBAP/N° 036/2020
SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O SETOR DE INFORMÁTICA E RECURSOS TECNOLÓGICOS
O Diretor da Escola de Educação Básica e Profissional da Universidade Federal de Minas Gerais, Prof.
Roberson de Sousa Nunes, faz saber que no período de 10 de setembro de 2020 a 18 de setembro de
2020 estarão abertas as inscrições de candidatos para exame de seleção relativo a 1 (uma) vaga e
cadastro de reserva para atuação no Setor de Informática e Recursos Tecnológicos do Centro
Pedagógico/EBAP/UFMG.
1. Poderão inscrever-se alunos do 3º ao último período dos cursos de Artes Visuais, Cinema de
Animação e Artes Digitais, Design, Publicidade e Propaganda.
2. O bolsista exercerá atividades de design do site institucional do Centro Pedagógico junto ao
Setor de Informática e Recursos Tecnológicos do Centro Pedagógico e deverá ter as seguintes
características:
a. Conhecimentos intermediários a avançados em pacote Office, LibreOffice, Windows
e Ubuntu (ou outras distribuições Linux).
b. Conhecimentos e habilidades em Design, Joomla, Wordpress e softwares de
manipulação de imagens (Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Inkscape, Gimp dentre
outros).
c. Conhecimentos e habilidades em HTML 5, CSS3 e UX/UI design.
d. Disponibilidade para trabalho à distância, em regime de home office, devendo ser
apresentados relatórios semanais das atividades desenvolvidas.
e. Proatividade.
3. A carga horária semanal será de 20 (vinte) horas, distribuídas em 4 (quatro) horas diárias, de
segunda a sexta-feira.
4. As inscrições serão efetuadas por intermédio do envio de Curriculum Vitae completo (dados
pessoais, telefones de contatos, e-mails utilizados, experiência profissional e cópia do
comprovante de matrícula) para o endereço eletrônico cpsirt@gmail.com, até as 17 horas do
dia 18 de setembro de 2020. O assunto do e-mail deverá ser EDITAL 036/2020 - NOME DO
(A) CANDIDATO(A).
5. E-mails enviados com documentação incompleta ou sem documentação serão
desconsiderados.
6. O valor da bolsa será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, por um período de 4
(quatro) meses.
7. A seleção ocorrerá no dia 21 de setembro de 2020, às 15 horas, por videoconferência, em
link a ser divulgado no site do Centro Pedagógico (www.cp.ufmg.br). O candidato que não
comparecer à seleção estará automaticamente eliminado.
8. O resultado da seleção será publicado no site do Centro Pedagógico (www.cp.ufmg.br) no dia
22 de setembro de 2020 e o bolsista selecionado iniciará o trabalho no dia 23 de setembro
de 2020.
9. O presente edital terá validade de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2020.
Professor Roberson de Sousa Nunes
Diretor da Escola de Educação Básica e Profissional da
Universidade Federal de Minas Gerais
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