
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
INSTITUTO DE LETRAS E ARTES 

ESPAÇO INCOMUM – GALERIA DE ARTE DA FURG 
 

 

Seleção bolsa EPEC CULTURA – Espaço Incomum 

 

O Projeto de Cultura Espaço Incomum, do Instituto de Letras e Artes - ILA, torna 

pública a seleção de Bolsista – Edital  PDE/EPEC Nº 01/2019 

Local de atuação:  

Preferencialmente no - Espaço Incomum - Galeria de Arte da FURG e em outros 

espaços do ILA. 

Especificidades: 

Carga Horária: 12 horas 

Valor da Bolsa: R$ 400,00 

Atividades a serem desenvolvidas: 

Apoio na programação visual, na produção gráfica e divulgação das exposições em 

diferentes mídias, participação no planejamento, na produção, na montagem e 

desmontagem de exposições e na mediação pedagógica.  

Requisitos: 

Acadêmicos regularmente matriculados nos Cursos de Artes Visuais Licenciatura ou 

Bacharelado da FURG. 

Conhecimento básico em criação gráfica, em programas de edição de imagens e em 

uso de mídias sociais para divulgação; 

Afinidade, disposição e responsabilidade para o trabalho de montagem e desmontagem 

de exposições; 

Familiaridade com o manuseio e cuidado com trabalhos de arte; 

Interesse em mediação pedagógica e e disponibilidade para atuar como mediador. 

Inscrições 

 Local: as inscrições serão feitas através de e-mail enviado para 

espacoincomum@furg.br com o assunto “Seleção Bolsista EPEC 2019 - Espaço 

Incomum”.  

Período: até o dia 06 de junho de 2019 às 15h. 

 



 

Itens que devem constar no e-mail: 

1- Dados pessoais: 

a. Nome, nº de matrícula, curso, ano no curso; 

b. E-mail e telefone para contato; 

c. Endereço 

 

2- Carta de interesse para o trabalho incluindo a justificativa para a ocupação 

da vaga, descrição das habilidades e da experiência relacionada aos 

requisitos. 

3- Apresentação de um projeto gráfico em pdf para um convite digital criado a 

partir de uma exposição fictícia descrita a seguir. 

Nome da artista: Regina Silveira 
Título da exposição: Sombras de dúvidas 
Local: Espaço Incomum – Galeria de Arte da FURG 
Período de 15 de julho a 30 de agosto de 2020. 
Abertura dia 15 de julho às 17h 
 

4-  Breve currículo. 

O candidato que não cumprir com estes itens será desclassificado. 

Caso ache necessário, a comissão de seleção poderá chamar até 3 (três) candidatos 

para entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


