
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DA FEDERAL DE OURO PRETO

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS

NÚCLEO DE PROJETOS GRÁFICOS

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (NPG-DCI-UFOP)

A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), através da Diretoria de Comunicação

Institucional, torna público este Edital e convoca alunos interessados a inscreverem-se nos

termos aqui estabelecidos.

Definição

O presente Edital está disponibilizando 02 (duas) vagas de Bolsa para atuação no Núcleo

de Projetos Gráficos da Assessoria de Comunicação Institucional da UFOP. A vigência das

vagas é de 12 meses, a partir do momento da concessão da bolsa. Transcorrido o período

de vigência, mantendo-se as condições e requisitos estabelecidos por este Edital, com a

concordância das partes e aprovação da Coordenadoria.

Requisitos

O aluno bolsista deverá preencher os seguintes requisitos:

I. Estar regularmente matriculado e frequentando curso de graduação na UFOP;

II. Não possuir outra modalidade de bolsa, exceto aquelas vinculadas às ações da

PRACE;

III. Ter perfil e desempenho acadêmico compatíveis com as atividades previstas;

IV. Ter disponibilidade de 15 (quinze) a 20 (horas) semanais para o desempenho

das funções que lhe serão atribuídas.

Vagas disponíveis

2 vagas para designer júnior (diagramação, design gráfico, ilustração e afins)



Público

Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados nos cursos da UFOP, com

rendimento superior a 6 (seis). O trabalho desempenhado poderá ser utilizado para cumprir

as horas de atividades complementares, respeitando a normatização de cada curso a

critério do colegiado responsável.

É necessário conhecimento prévio intermediário de pacotes de softwares de planejamento

visual e ilustração (ex. Corel Draw, Affinity Photo, Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop e

afins).

Objetivo

Auxiliar na elaboração de materiais gráficos diversos (ilustrações, infográficos, timbrados,

logotipos, layouts para mídias sociais, etc), impressos e digitais, em todas as etapas da

produção, sob a tutela da Assessoria de Comunicação Institucional-UFOP, do Núcleo de

Projetos Gráficos desta assessoria e suas equipes.

Critérios de Seleção dos candidatos

I. Conhecimento dos softwares utilizados. (peso 5)

II. Portfólio e exercício prático. (peso 4)

III. Entrevistas com os candidatos. (3)

IV. Avaliação do desempenho acadêmico do aluno. (peso 2)

V. Percurso acadêmico do estudante nas áreas relevantes para a área

pretendida (caso o curso seja de alguma forma correlato). (peso 1)

Documentação Necessária

I. Formulário de Inscrição padrão (acesse em

https://forms.gle/Skd1VuvgF47YA9v97

II. Histórico Escolar atualizado, com data de, pelo menos, novembro de 2020.

III. Comprovante de Matrícula.

IV. Currículo atualizado.

V. Portfólio com no mínimo cinco trabalhos gráficos em formato PDF com até

10mb (opcional).

VI. Execução de exercício prático a partir do Briefing Criativo hipotético

disponível no anexo 1 deste documento.

Etapas de seleção dos candidatos

I. Análise de currículo, comprovante de matrícula e exercício prático. Nesta etapa

serão selecionados até 4 (quatro) candidatos para a 2ª etapa.

https://forms.gle/Skd1VuvgF47YA9v97


II. Entrevista individual (on-line).

● O horário das entrevistas será informado por e-mail e/ou telefone aos aprovados em

cada etapa.

● Os candidatos não aprovados também serão notificados por e-mail e/ou telefone.

Forma de inscrição

Após concluído o exercício prático proposto no anexo 1 deste edital, e em posse dos

arquivos digitais referentes às documentações solicitadas acima, os interessados deverão

preencher e enviar o formulário disponível neste link https://forms.gle/Skd1VuvgF47YA9v97

Cronograma

Etapa 1

Inscrições: de 10 a 18 de maio de 2021

Divulgação do resultado da 1ª etapa: 20 de maio de 2021

Etapa 2

Entrevista com os selecionados: 24 e 25 de maio de 2021

Divulgação do resultado da 2ª etapa (selecionados): 27 de maio de 2021

Local de divulgação dos resultados

Os resultados serão informados por e-mail e/ou telefone para todos os participantes,

aprovados ou não, ao término de cada etapa relevante ao seu posicionamento.

Validade

A validade do exame de seleção é de 06 (seis) meses, a contar da data da divulgação dos

resultados.

Bolsa

Ao selecionado será concedida bolsa mensal no valor de R$400,00 (quatrocentos reais),

mediante o cumprimento da carga horária semanal de 20h (vinte horas).

OBSERVAÇÃO: O valor da bolsa será pago proporcionalmente ao número de horas

semanais cumpridas no setor, caso o bolsista trabalhe menos de 20h (vinte horas).

!IMPORTANTE!
Durante o período de Pandemia o regime de Home Office estará vigente para todas as
atividades do Núcleo, portanto o candidato deve possuir equipamento próprio

https://forms.gle/Skd1VuvgF47YA9v97


disponível, bem como os softwares necessários para o desenvolvimento dos
trabalhos.

Horário

Após selecionados os bolsistas deverão optar por um dos seguintes horários: 08h às 12h
ou de 13h às 17h, ambos a serem cumpridos de segunda a sexta-feira.

Classificados excedentes

Os classificados excedentes poderão ser convocados, na ordem de classificação, caso haja

necessidade pela Instituição, durante o prazo de validade do presente certame.

Ouro Preto, 07 de maio de 2021.

Francisco José Daher Júnior

Coordenador de Comunicação Institucional (CCI/UFOP)

Mateus Evangelista Marques

Coordenador do Núcleo de Projetos Gráficos - ACI/CCI/UFOP



Anexo 1 - Briefing Hipotético

Exercício Prático

Briefing Criativo para Campanha

Nome do departamento: Departamento de Artes Hipotéticas

Nome do projeto ou campanha: Concurso Melhor Imagem POP - UFOP 2021

Texto Principal (Título): Con.m.i POP 2021

Slogan: uma imagem fala mais que zil palavras

• Contexto do projeto:

O Con.m.i POP tem como objetivo eleger e premiar, por voto popular, as melhores

representações visuais do Universo “Fan Art”, recebendo propostas em 3 categorias:

cosplay, quadrinhos e audiovisual. Nesta edição de 2021 o tema do concurso é Jornada

nas Estrelas (Star Trek). Cada categoria será premiada até a 3ª posição em R$

5.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 1.200,00 consecutivamente.

• Mensagem chave (ordem crescente de relevância):

Este layout deve remeter a que (ex.: diversão, seriedade, tradição, movimento,

reflexão)?

Palavra 1 Palavra 2 Palavra 3

Imponência Leveza Calor

• Obrigações:

Todas as peças que contém Barra de Logotipos devem estar “assinadas”, pelas empresas

a seguir:



Realização:

· Universidade Federal de Ouro Preto (https://www.ufop.br/logomarca/)

Apoio:

· Engenho Produções e Edições

(https://engenhoproducoes.com/imgs/logo-engenho.png)

Patrocínio:

· Coca Cola

(https://logosmarcas.net/wp-content/uploads/2020/08/Coca-Cola-Logo-1987-

2009.png)

· Red Bull

(https://logosmarcas.net/wp-content/uploads/2020/11/Red-Bull-Logo.png)

https://engenhoproducoes.com/imgs/logo-engenho.png
https://logosmarcas.net/wp-content/uploads/2020/11/Red-Bull-Logo.png


Todas as peças devem ser finalizadas no formato PNG e as matrizes devem ser

guardadas para possível revisão/alteração.

• Peças gráficas a serem produzidas

Item 1 – Publicação para Facebook/instagram (1080x1350px – vertical)

Item 2 – Imagem de perfil para redes sociais Com.m.i POP (900x900px)

Item 3 – Chamada para participação e envio de artes (1080x1920 – vertical)

Item 4 – Anúncio de sub-evento “Live com os Críticos” (1080x1920 – vertical)

Item 5 – Imagem “em breve” para live do youtube. (1920x1080 – horizontal)

• Conteúdos (textos/redações/imagens/logotipos que devem estar nas peças)

Item 1:

· Prêmios de até R$ 5.000,00

· Confira o edital no link www.conmi.art.br

· <adicionar  barra de logotipos>

Item 2:

· Sem redação, apenas ícone

· <sem   barra de logotipos>

Item 3: Chamada para participação e envio de artes:

· Prêmios de até R$ 5.000,00

· Inscrições de 10 a 22 de julnho

· Confira o edital no link www.conmi.art.br

· <adicionar  barra de logotipos>

Item 4 – Anúncio de sub-evento “Live com os Críticos” (1080x1920 – vertical):

· Live. Participação especial do ator Wil Wheaton (Star Trek: The Next
Generation)
Apresentação das propostas enviadas e bate papo virtual com o público.

· Dia 22 de Julho de 2021, às 20 horas no canal Conmi (Youtube) <adicionar

logo youtube>

http://www.conmi.art.br/
http://www.conmi.art.br/


· <usar foto do ator

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Wil_Wheaton_

by_Gage_Skidmore.jpg/800px-Wil_Wheaton_by_Gage_Skidmore.jpg>

· https://trucao.com.br/wp-content/uploads/2018/07/youtube-logo.png >

· <sem barra de logotipos>

Item 5 – Imagem “em breve” para live do youtube. (1920x1080 – horizontal):

· Em Breve

· Dia 22 de Julho de 2021, às 20 horas no canal Conmi (Youtube) <adicionar

logo youtube>

· Participação especial do ator Wil Wheaton (Star Trek: The Next Generation) –

Apresentação das propostas enviadas e bate papo virtual com o público.

· <adicionar barra de logotipos>

· <usar foto do ator

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Wil_Wheaton_

by_Gage_Skidmore.jpg/800px-Wil_Wheaton_by_Gage_Skidmore.jpg>

· https://trucao.com.br/wp-content/uploads/2018/07/youtube-logo.png >

• Referências criativas:

Todo o imaginário da série Star Trek.

• Comentários (em até 5 linhas)

Qualquer dúvida sobre a execução dos jobs acima citados devem ser tiradas entrando

em contato pelo e-mail npg@ufop.edu.br com o seguinte assunto: “Seleção NPG -

<dúvida>”.

• Datas chave: irrelevante

• Data do briefing: irrelevante

• Participaram da elaboração deste documento:

irrelevante

https://trucao.com.br/wp-content/uploads/2018/07/youtube-logo.png
https://trucao.com.br/wp-content/uploads/2018/07/youtube-logo.png
mailto:npg@ufop.edu.br

