
 

____________________________________________________________________________________ 

Av. Itália, km 8 – Rio Grande, RS – CEP 96201-900 – Brasil – Tel/Fax: 3233-6621  –  E-mail: ila@furg.br  

Secretaria ILA ARTES: (53) 3293 5431 ila.artes@furg.br | Coordenação (53) 3233 6700 ccartesvisuais@furg.br 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
______________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO DE LETRAS E ARTES 
 CURSO DE ARTES VISUAIS BACHARELADO 

 

SELEÇÃO BOLSISTAS ILA/DAC - FURG 
O Instituto de Letras e Artes torna pública a abertura de inscrições, visando o 

preenchimento de vagas de bolsas EPEC (vagas para bolsista remunerado), mediante 

processo seletivo. Os bolsistas desenvolverão suas atividades junto ao Projeto “Espaço 

(IN) Comum” - Galeria de Arte e Literatura que tem como objetivo desenvolver ações 

artísticas e culturais no centro de convivência da Universidade. O projeto é uma parceria 

do ILA com a Diretoria de Arte e Cultura - DAC FURG.  

 

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO/SELEÇÃO: 

I. Ser aluno regularmente matriculado nos cursos de Graduação em Letras ou Artes 

Visuais da FURG (não serão aceitas inscrições de alunos que cursem apenas disciplinas 

suplementares);  

II. Ter disponibilidade para dedicar 12 (doze) horas semanais às atividades propostas. 

III. Ter afinidade com o trabalho relacionado à produção de exposições artistico-

culturais. 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Os bolsistas terão como atividade: participação nas reuniões de organização e 

planejamento de exposições e eventos; apoio na produção e na organização das 

exposições e eventos; montagem e desmontagem das exposições; mediação das 

exposições e eventos; participação em grupo de estudos sobre exposições e curadoria ;. 

apoio na produção de relatórios. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 13 a 15 de junho de 2016 

LOCAL/FORMA DE INSCRIÇÃO:  as inscrições serão feitas através do e-mail: 

labest.artes@furg.br. Enviar mensagem com o assunto “Seleção Bolsista”.  No corpo da 

mensagem o candidato deverá escrever um parágrafo discorrendo sobre o motivo do 

interesse em candidatar-se e descrever suas qualidades para a função pretendida.   

Anexar obrigatóriamente um breve currículo e histórico escolar do curso atual.  

 

Serão validadas somente as inscrições enviadas para o e-mail acima e em que 

estejam anexado o currículo e histórico. 

 

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

valorização especial para experiências acadêmicas ou profissionais relacionadas às 

atividades a serem desenvolvidas. Será avaliada também a disponibilidade do aluno.  
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Os candidatos selecionados para a entrevista terão seus nomes publicados no dia 

16/06/2016,  com os horários pré-definidos, na página oficial do ILA e no quadro mural 

da Secretaria do ILA.  

As entrevistas serão realizadas no dia 17/06/2016, a partir das 10h na sala do 

LABEST - Laboratório de Estética do Curso de Artes Visuais - Prédio das Artes - 

Campus Carreiros.  

 

O resultado final da seleção será publicado logo após a realização das entrevistas.  

 

  

mailto:ila@furg.br
mailto:ila.artes@furg.br

