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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 

Edital Nº. 07/2016 ILA Estágio Remunerado 

A Coordenação do Curso de Artes Visuais Bacharelado do Instituto de Letras e Artes – 

ILA, da Universidade Federal do Rio Grande, torna pública a seleção para Estágio 

Remunerado no Laboratório de Estética e Laboratório de Informática do Curso de Artes 

Visuais - ILA, com as seguintes especificidades:  

Carga Horária: 30 horas  

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

ATIVIDADES a serem desenvolvidas (principais): atendimento aos alunos no LABEST e 
LABINFO; apoio na organização do acervo do Centro de Documentação e Pesquisa; 
organização das atividades do Curso de Artes Visuais (como viagens, eventos, 
exposições) e sua divulgação no site e facebook; manutenção do site do Curso; criação 
de material gráfico de eventos do Curso, apoio para as aulas de desenho gráfico no 
laboratório de informática.  

REQUISITOS 
Poderão concorrer à bolsa os acadêmicos regularmente matriculados nos Cursos de 
Artes Visuais Licenciatura ou Bacharelado, e que tenha cursado a disciplina de 
Introdução Desenho Gráfico.  
O aluno deve ter iniciativa, responsabilidade, conhecimento razoável de softwares de 
edição de imagens e experiência na criação de material gráfico. 
Além disso, os interessados devem ter disponibilidade de horário de 30 horas 
semanais (turnos da manhã e/ou tarde e em horários a combinar com ma 
Coordenação de Curso). 
 

INSCRIÇÃO 

Através do envio de currículo para o e-mail ccartesvisuais@furg.br com o assunto 

“Seleção Estágio”. Enviar tb portfolio ou link de trabalhos realizados. 

Incluir no corpo da mensagem um breve parágrafo discorrendo sobre o motivo do  

interesse na realização do estágio e descrevendo as suas principais características para 

trabalhar no cargo pretendido.   

Prazo para inscrições: de 04 de agosto até 14h do dia 08 de agosto de 2016  

(as inscrições enviadas após este horário não serão aceitas).  
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Serão validadas somente as inscrições enviadas para o e-mail acima e em que esteja 

anexado o currículo.  

Os critérios para a seleção serão baseados na entrevista, disponibilidade de horários, 
conhecimento de softwares, portfolio e preferência para alunos que tenham cursado 
as disciplinas de desenho gráfico do Curso. 

ENTREVISTA 

Os candidatos selecionados para a entrevista terão seus nomes publicados no dia 

09/08/2016, com os horários pré-definidos no site: www.artesfurg.com e no quadro 

mural da Coordenação do Curso de Artes Visuais (no Prédio Artes).  

As entrevistas serão realizadas no dia 10/08/2016, na sala da Coordenação do Curso 

de Artes Visuais, a partir de 13h30m.  

 

RESULTADO FINAL 

O resultado final da seleção será publicado no dia 10/08/2016 , após 18h no site do ILA 

– www.ila.furg.br - e no quadro mural da Coordenação do Curso de Artes Visuais (no 

Prédio Artes).  

 

Banca Examinadora:  

Prof. Dr Marcelo Gobatto (ILA – FURG) - Titular 

Prof. Dra Fabiane Pianowski (ILA – FURG) – Titular 

 

Rio Grande, 03 de agosto de 2016.  

 

Profa. Dra.  Dulce Tagliani 

Diretora do Instituto de Letras e Artes 

(a via original encontra-se assinada) 
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