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EDITAL No. 02/2021 - CHAMADA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA ESTAGIÁRIO
PARA SITE INSTITUCIONAL DO TEC

1. INSTRUÇÕES GERAIS

Estão abertas as inscrições para a seleção de DOIS bolsistas de graduação dos seguintes
cursos da UFF/Niterói: Desenho Industrial ou Comunicação Social - Publicidade e
Propaganda, para participar como estagiário(a) do Departamento de Engenharia Civil (TEC).
As atividades a serem desenvolvidas pelos(as) bolsistas estão relacionadas ao
desenvolvimento, organização e manutenção do Site Institucional e redes sociais, com a
organização dos eventos e atividades de extensão no âmbito do TEC. A bolsa disponível tem
valor mensal de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

2. OBJETIVOS

Os(as) bolsistas devem colaborar com a criação, layout, desenvolvimento e manutenção do
Site Institucional do TEC, com a organização dos eventos e atividades de extensão no âmbito
do TEC.

As atividades previstas para o site do TEC são:
2.1- Pesquisas de padrões de site da UFF;
2.2- Criação do layout;
2.3- Desenvolvimento do Site;
2.4- Coleta e organização de materiais e informações a serem divulgados e constantemente
atualizados no Site;
2.5- Manutenção do site e análise estatística do mesmo;
2.6- Reuniões com a comissão organizadora do Site.

As atividades previstas para a organização dos eventos e atividades de extensão no âmbito
do TEC são:
2.1- Escrita de textos e e-mails;
2.2- Atualização das planilhas de controle dos palestrantes, orientadores, temas das palestras
e participantes;
2.3- Organização das inscrições dos eventos;
2.4- Reuniões com as comissões organizadoras;
2.5- Apoio nos dia dos eventos;
2.6- Elaboração dos certificados de participação;
2.7- Preparação de formulários de avaliação dos eventos;
2.8- Elaboração dos relatórios finais dos eventos.



3. CONDIÇÕES PARA CANDIDATURA

Para ter sua candidatura a bolsista do projeto elegível, o(a) discente deverá:
3.1- Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Desenho Industrial da
UFF/Niterói ou Comunicação Social - Publicidade e Propaganda da UFF/Niterói;
3.2- Não ser bolsista de qualquer outro programa da Universidade ou de Institutos e Órgãos
de Fomento;
3.3- Apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar (CR) maior ou igual a 6,0 (seis);
3.4- Ter conhecimento em ferramentas de criação e edição de imagens e vídeos;
3.5- Ter conhecimento nas ferramentas do Microsoft Office (Word e Excel) e Google
Workspace;
3.6- Conhecimento prévio de Wordpress será um diferencial;
3.7- Ter disponibilidade para dedicar 12 (doze) horas semanais, durante o período de sua
contratação no projeto.

4. INSCRIÇÕES

4.1- As inscrições devem ser feitas por meio do e-mail estagio.tec.uff@gmail.com, no
período de 10/05/2021 a 28/05/2021.
4.2- São documentos necessários para a inscrição e que devem ser enviados em PDF:
a) Declaração de Regularidade de Matrícula, obtida por meio de acesso ao Sistema idUFF
- https://app.uff.br/iduff/ - para todos os candidatos da Graduação;
b) Histórico escolar da graduação;
c) Currículo;
d) Carta de intenção, em que o aluno(a) se apresenta e indica as razões pelas quais deseja
participar da organização do site, dos eventos e atividades de extensão no âmbito do TEC.

5. SELEÇÃO

5.1- O(a) candidato(a) será avaliado(a) de acordo com o material enviado no item 4 deste
edital;

5.2- Os aprovados na primeira fase, serão convocados para entrevista que ocorrerá na
plataforma Google Meet. O link para a mesma será fornecido com antecedência mínima de
24 h via e-mail.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DESEMPATE

6.1- Os critérios de avaliação considerados serão:

1ª Etapa eliminatória:
a) Histórico de graduação (CR) e Currículo (5,0 pontos);
b) Carta de intenção (5,0 pontos).

2ª Etapa classificatória
c) Entrevista com atividade prática  (nota máxima = 10,0).



6.2- Para a etapa classificatória, a atividade prática, será enviada por e-mail no dia
02/06/2021, com as instruções da atividade. Esta atividade deve ser enviada para o e-mail
estagio.tec.uff@gmail.com até as 23:59 do dia 04/06/2021.

6.3- A média final para aprovação é no mínimo 7,0.

6.4- O critério de desempate seguirá a seguinte ordem:
Histórico de graduação com maior CR e estudante com matrícula mais antiga na UFF.
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