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CURSO DE ARTES VISUAIS - SELEÇÃO BOLSISTA  

 O Laboratório de estética do Curso de Artes Visuais Labest – ILA – 

FURG  seleciona acadêmico (a) para atuar como bolsista no projeto do Centro 

de Documentação e Pesquisa em Artes Visuais. Com as seguintes 

especificidades:   

 

Carga Horária: 30 horas semanais  

Turnos de Trabalho: a combinar  

Valor da Bolsa: R$ 400,00 

Período da Bolsa: término em maio 2017 com possibilidade de renovação por 

mais um ano.  

 

Atividades a serem desenvolvidas (principais): Atendimento  aos  alunos  
do  curso  e  comunidade  no espaço do laboratório; catalogação do acervo; 
apoio na prospecção e recebimento de novos livros e materiais e na 
conservação do acervo; participação nas reuniões de organização e avaliação 
do projeto.  
 
 
Poderão concorrer à bolsa/Requisitos: acadêmicos (as) regularmente 
matriculados (as) no Curso de Biblioteconomia que tenham concluído o 40 

semestre. 
Demais Requisitos: 
- Ter conhecimento em catalogação de recursos bibliográficos no padrão 
internacional do AACR2; 
- Ter noções de gestão de bancos de dados e MARC21, em especial no uso do 
software Biblivre 3; 
- Ter noções de gestão de bibliotecas; 
- Ter familiaridade com o uso da internet e pacote office. 
- Saber se comunicar e atender ao público, ter iniciativa e responsabilidade.  
 
 
Prazo para inscrições: de 13 a 16 de março de 2017. 

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

labest.artes@furg.br com o assunto “Seleção bolsista”. 

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

juntamente com o Curriculum Vitae e Histórico Acadêmico do aluno. 



 A seleção terá como base a análise de Curriculum Vitae, do Histórico 

Acadêmico do aluno, com valorização especial para experiências relacionadas 

à função, bem como experiências profissionais anteriores e entrevista. 

 A divulgação dos selecionados para a entrevista, com horários pré-

definidos, será feita no site www.ila.furg.br, no dia 17/03/17. As entrevistas 

ocorrerão no Labest, Prédio das Artes Visuais, dia 20/03/17.  

 O resultado final será publicado no dia 21/03/2017 no site www.ila.furg.br 

O candidato selecionado deverá iniciar as atividades em março de 2017.  
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