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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
______________________________________________________________________ 

INSTITUTO DE LETRAS E ARTES 
 CURSO DE ARTES VISUAIS BACHARELADO 
CURSO DE ARTES VISUAIS LICENCIATURA 

 

Edital Nº10/2018 – ILA / Estágio Remunerado 

A Direção do Instituto de Letras e Artes – ILA, da Universidade Federal do Rio 

Grande, torna pública a seleção para estágio remunerado no LABORATÓRIO 

DE ESTÉTICA dos Cursos de Artes Visuais – ILA.  

Do estágio. De acordo com a Deliberação Nº 031/2016 do Conselho de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Administração em 15 de abril de 2016, o Estágio é o ato 

educativo supervisionado desenvolvido em ambiente de trabalho, previsto no 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) que visa ao aprendizado de competências 

próprias da atividade profissional, preparando o estudante para a vida cidadã e 

para o trabalho (artigo 10, II). O estágio curricular não-obrigatório, objeto desde 

edital, constitui atividade opcional prevista nos projetos Pedagógicos dos  Cursos 

de Artes Visuais:  é uma atividade  de  natureza  opcional,  e  tem  como  princípio  

consolidar  os  desempenhos  profissionais  desejados,  inerentes  ao  perfil  do  

formando,  pelo  oferecimento  de  situações  de  ensino  e  aprendizagem  que  

possibilitem  a  complementação  dos  conhecimentos  teóricos  recebidos  ao  

longo  do  Curso,  relacionados  à  capacitação  para  a  produção,  a  pesquisa,  

a  crítica,  e  o  ensino  das  Artes  Visuais. 

Vaga: 01 (uma) 

Carga Horária: 30 horas 

Valor da Bolsa: R$ 520,00 + Auxilio Transporte 

Período da bolsa: de agosto 2018 a agosto 2019 (prorrogável até agosto de 

2020).  

ATIVIDADES a serem desenvolvidas: atendimento às/aos estudantes e 
professoras/es no Laboratório de Estética (LABEST); apoio e organização das 
atividades de pesquisa promovidas pelo LABEST; apoio na organização do 
acervo e nas atividades do Centro de Documentação e Pesquisa (CEDOC); 
apoio na organização das atividades dos Cursos de Artes Visuais (como viagens, 
eventos, exposições) e sua divulgação no site dos Cursos e redes sociais 
(Facebook, Instagram); manutenção e atualização do site dos cursos e página 
redes sociais; criação de material gráfico para eventos dos Cursos Artes; criação 
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de catálogo anual de atividades dos cursos; criação de material gráfico 
solicitados para o ILA; atendimento eventual às/aos estudantes no Laboratírio de 
Informática (LABINFO).   

REQUISITOS 

- Estar regularmente matriculadas/os nos Cursos de Artes Visuais Licenciatura 
ou Bacharelado da FURG; 
- Ter disponibilidade de horário de 30 horas semanais (turnos da manhã e/ou 
tarde e em horários a combinar com a Coordenação do LABEST e Coordenação 
dos Cursos de Artes); 
- Ter interesse para atuar no cargo pretendido; 
- Impacto e importância do estágio para a formação da/do estudante e para a 
conclusão do curso; 
- Recomendável que a/o estudante possua facilidade no atendimento ao público 
e conhecimento em softwares de edição e tratamento de imagens; 
 - Recomendável que a/o estudante tenha interesse e experiência em atividades 
de pesquisa, visto que o Laboratório desenvolve ações sistemáticas de reflexão 
estética; 
- Preenchimento completo do formulário de inscrição contendo dados, carta de 
intenção e anexo(s).  
 
Prazo para inscrições: de 15 a 20 de agosto de 2018 
 
Local e forma de inscrição: as inscrições devem ser feitas através do 
preenchimento do formulário: https://goo.gl/RgY11Y 

 
Entrevista: As/os candidatas/os que enviarem o formulário na data prevista e de 
forma completa, terão suas inscrições homologadas, sendo que serão 
selecionadas/os no máximo 10 (dez) estudantes para participarem da etapa da 
entrevista.  
As inscrições homologadas e lista de estudantes selecionadas/os para a 
entrevista serão divulgados no mural do Curso de Artes (localizado no saguão 
do prédio) e site do ILA no dia 22/08/2018.   
A entrevista com os candidatos será coletiva, sendo realizada no dia 24/08, 
na sala 06 do PRÉDIO ARTES, a partir das 14h.  
 
DA SELEÇÃO 
Análise Preliminar: Para participação na entrevista coletiva serão examinados: 
o histórico e comprovante de matrícula, a carta de intenção, os documentos e 
dados disponibilizados no formulário e anexos.  A experiência em atendimento 
ao público e o conhecimento e experiência com softwares devem estar 
comprovadas no currículo e/ou outros anexos. E será avaliada também o 
interesse da/o candidata/o conforme expresso no formulário (carta de intenção).  
 
Seleção final: A seleção será realizada a partir da análise do histórico, da carta 
de intenção e anexos (formulário de inscrição) e pelo desempenho na entrevista, 
considerando os seguintes critérios:   
-  disponibilidade para dedicar trinta (30) horas semanais às atividades (1pt); 
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-  o interesse e o impacto do estágio para a sua formação profissional (4pts);  
-  conhecimento e experiência com softwares de criação gráfica, edição e 
tratamento de imagem e/ou experiências na área da seleção (2,5pts); 
-  a importância do estágio remunerado para a permanência e conclusão do 
curso (1pt);   
- Preferência às/aos estudantes que: tenham cursado as disciplinas Desenho 
Gráfico I e/ou II (0,5pt); que tenham ingressado no curso a partir de 2016 (1,0pt). 
 
RESULTADO FINAL 
O resultado final da seleção será publicado até o dia 27/08 no site do ILA – 
www.ila.furg.br - e no quadro mural da Coordenação do Curso de Artes Visuais 
(no Prédio Artes). 
 
Banca Examinadora: 
Marcelo Gobatto (professor ILA – FURG) 
Marlen De Martino (professora ILA – FURG) 
 
 
Rio Grande, 14 de agosto de 2018. 
 
 
 
 

Profa. Dra.  Elaine Nogueira da Silva 
Diretora do Instituto de Letras e Artes 
(a via original encontra-se assinada) 
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