
 

SELEÇÃO BOLSISTA  BOLSA DE CULTURA EPEC 

O projeto FRESTA Mostra de Audiovisual, coordenado pela professora 
Ana Maio e pelo professor Marcelo Gobatto, seleciona acadêmico/a para atuar 
como bolsista, com as seguintes especificidades:   
Vagas: 01(uma) vaga
Carga Horária: 48h mensais 
Turnos de trabalho: Quarta-feira e quinta-feira à tarde (outros horários a 
combinar). 
Valor da Bolsa: R$ 400,00
Período da Bolsa: de junho 2019 a maio 2020.  
Requisitos: Poderão participar da seleção alunos/as matriculados nos cursos 
de Artes Visuais - Bacharelado ou Licenciatura da Universidade Federal do Rio 
Grande, que tenham concluído o 2º semestre.  
Principais atividades a serem desenvolvidas: participar de reuniões de 
organização quinzenais com a equipe; apoio na organização do edital; criação 
de blog; realização de contatos com artistas, realizadores e coletivos de 
audiovisual; divulgação da mostra; recebimento das inscrições; organização das 
informações e materiais recebidos; apoio na seleção e divulgação dos 
resultados; divulgação em redes sociais; criação do material gráfico da mostra; 
organização, produção e realização da mostra e itinerância.  
Prazo para inscrições: de 28 maio até às 12h do dia 3 de junho de 2019.  
Local de inscrição: as inscrições devem ser enviadas para o e-mail 
mostrafresta@gmail.com 
mensagem escrever uma breve carta de intenções, com no máximo dois  
parágrafos, sobre as suas competências e habilidades para o desenvolvimento 
das atividades acima mencionadas, bem como os motivos para concorrer a 
bolsa. Anexar breve currículo e comprovante de matrícula. Só serão aceitas as 
inscrições que cumprirem estes requisitos.  
Seleção : A seleção da/o bolsista será realizada a partir da análise dos 
documentos enviados e de entrevista individual. Serão selecionados/as para a 
entrevista no máximo 6 (seis) candidatos/as, tendo como critério a análise das 
informações contidas no currículo, histórico e carta de intenção. Na seleção 
inicial e entrevista serão valorizadas: competências e habilidades, 
disponibilidade nos horários solicitados, impacto da bolsa na formação da/o 
estudante e sua importância para a permanência e/ou conclusão do curso; e a 



experiência da/o candidata/o em outros projetos e atividades relacionadas com 
produção de eventos e realização de vídeo.  
Entrevista : A divulgação dos/as selecionados/as para a entrevista, será feita 
por meio da página do Curso de Artes Visuais no Facebook  no dia 04/06/19 e 
as entrevistas ocorrerão na Oficina de Vídeo, prédio das Artes Visuais, no dia 05 
de junho às 14h.  
Resultado : O resultado final será publicado no dia 05/06/2019, a partir de 17h 
no site www.ila.furg.br e página do Curso de Artes Visuais no Facebook.  

 
 


