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1.VAGAS 

Nº 

Vagas 

Carga 

Horária 
Remuneração Área de atuação e atividades Período 

01 20h R$ 600,00 

Programação Visual - Criação e desenvolvimento de 

identidades visuais, flyers, folders, banners, cartazes, 

faixas, publicações, etc, através de programas de edição 

de imagens, desenho vetorial e diagramação de textos. 

Agosto/19 a 

Fevereiro/20 

1.1. O selecionado atuará na Diretoria de Arte e Cultura - ProExC/DAC atendendo as necessidades de 

projetos e atividades artístico-culturais da Universidade. 

 

2. REQUISITOS 

2.1. Podem participar da seleção alunos que estejam regularmente matriculados nos cursos de Artes Visuais 

- Bacharelado ou Licenciatura na Universidade Federal do Rio Grande. 

2.2. E possuam disponibilidade para execução da carga horária semanalmente entre 08h às 12h e 13h30 às 

17h30 de segunda a sexta-feira. 

 

3. INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições estarão abertas no período de 08 a 15 de agosto de 2019. 

3.2. Os interessados deverão se inscrever na Diretoria de Arte e Cultura (prédio das Pró-Reitorias, FURG - 

Campus Carreiros), no horário 08h às 12h e das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta-feira, portando 

Currículo (simples, Vitae ou Lattes), cópias da Carteira de identidade e comprovante de matrícula. 

3.3. Outros documentos poderão ser necessários após seleção. 

 

4. SELEÇÃO 

4.1. A seleção ocorrerá em etapas através de análise de currículo, entrevista e atividades práticas. 

4.2. As datas e horários das entrevistas serão divulgados na página furg.br dia 16 de agosto. 

4.3. Atividade prática será enviada ao email dos candidatos após a realização de todas entrevistas. 

4.4. Os três primeiros classificados participarão da última etapa em nova atividade prática, presencial, na 

Diretoria de Arte e Cultura.  

4.5. O resultado final será publicado na página furg.br até dois dias úteis após a realização da última etapa. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1. Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidas diretamente na Diretoria de Arte e 

Cultura ou pelo email dac@furg.br. 

5.2. Os casos omissos neste edital serão decididos pela Diretoria de Arte e Cultura. 

 

Rio Grande, 02 de agosto de 2019 

 

 

 

DEBORA MEDEIROS DO AMARAL 

Diretora de Arte e Cultura 


