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Edital Nº. 08/2018 - ILA - Estágio Remunerado 

Núcleo de Exposições - ARTES VISUAIS 

O Projeto Núcleo de Exposições do Instituto de Letras e Artes - ILA, da 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG, torna pública a seleção para 

Estágio Remunerado a ser desenvolvido no Espaço [IN] Comum (Galeria de 

Arte) e em outros espaços de exposições previstos no projeto, com as seguintes 

especificidades: 

Carga Horária: 30 horas  

Turnos de Trabalho: Diurno e eventualmente noturno 

Valor da Bolsa: R$  520,00  + R$132,00  

Área de atuação: Montagem de exposições e mediação pedagógica. 

Atividades a serem desenvolvidas:  

Apoio em montagem e desmontagem de exposições; mediação pedagógica em 

exposições; participação em grupo de estudos sobre expografia e curadoria; 

colaboração na divulgação e no planejamento de exposições e atividades 

relacionadas. 

 

Requisitos:  

- Acadêmicos regularmente matriculados nos Cursos de Artes Visuais 

Licenciatura ou Bacharelado da FURG.  

- Preferência aos candidatos que possuam conhecimento básico em montagem 

de exposições que incluem: 

Iniciativa e responsabilidade; 
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Familiaridade com o manuseio e cuidado com trabalhos de arte; 

Conhecimento na montagem de equipamentos eletro/eletrônicos e 
multimídias; 

Conhecimento no uso de técnicas e ferramentas ligadas a atividade, como 
furadeiras, parafusadeiras, técnicas básicas de pintura e marcenaria; 

Noções espaciais e de medidas; 

Possuir experiência ou interesse em trabalhar com apoio pedagógico e 

Noções de softwares básicos. 

 Fluência na comunicação oral e escrita  

 

Período de inscrições: de 19 a 22 de março de 2018  

Local de inscrição: as inscrições devem ser enviadas para o e-mail 

espacoincomum@furg.br com o assunto “Seleção Estágio Núcleo de 

Exposições”. 

 

Obrigatório: 

- No corpo da mensagem, escrever um breve parágrafo discorrendo sobre o 

interesse na realização do estágio e descrevendo as suas características para 

trabalhar no cargo pretendido.  

- Incluir um breve currículo (onde esteja apontado o conhecimento de softwares 

e formação, entre outros itens), que pode estar no corpo da mensagem ou em 

anexo.  

- Anexar o Histórico Escolar.  

Obs.: O candidato que não cumprir com estes itens está desclassificado, e não 

será avaliado pela comissão de seleção.  

Anexo opcional: Link do Currículo Lattes  

 

 

 



Seleção: 

 A seleção terá como base a análise do Currículo e do Histórico Escolar do aluno, 

com valorização especial para experiências relacionadas à função, bem como 

experiências profissionais anteriores.  

Serão valorizadas também as demais informações solicitadas e a entrevista. 

Outros critérios avaliados: disponibilidade de horários e coeficiente de 

rendimento.  

Serão selecionados no máximo 5 candidatos para a realização da entrevista. Os 

candidatos selecionados para a entrevista terão seus nomes publicados no dia 

26/03/2018, na página oficial do Curso de Artes Visuais no facebook, no site: 

www.artesfurg.com, no quadro mural do  Prédio das Artes e no site 

www.ila.furg.br.  

As entrevistas serão realizadas no dia 27/03/2018, na sala de reuniões do Prédio 

das Artes, às 8h30  

O resultado final da seleção será publicado  até o dia 28/03/2018,  às 18h, na 

página oficial do Curso de Artes Visuais no facebook, no site: www.artesfurg.com 

e no quadro mural do  Prédio das Artes e no site www.ila.furg.br 

Cronograma: 

Período de inscrições: de 19 a 22 de março de 2018. 

Publicação dos selecionados para entrevista: 26/03/2018. 

Realização das entrevistas: 27/03/2018, às 8h30. 

Publicação do resultado final: até 28/03/2018, às 18h. 

 

Banca Examinadora: 

Prof.ª Dra Lizângela Torres,  

Prof.ª Dra Eleonora Frenkel e  

Prof.ª Dra Roseli Nery 

 Rio Grande, 16 de março de 2018. 

http://www.artesfurg.com/
http://www.ila.furg.br/

