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1. EDITAL

O Projeto de Ensino Design Editorial na Prática, coordenado pela Professora Ana da Rosa Bandeira da 

Unidade Acadêmica Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, torna público que realizará Processo 

Seletivo para o preenchimento de vaga(s) no Programa Bolsas Acadêmicas, de acordo com a Resolução COCEPE 

05/2014 e o Edital PRE/CEC/NUPROP Nº 06/19, conforme a identificação do Campo 2.

2. IDENTIFICAÇÃO

Nome do Projeto de Ensino: Design Editorial na Prática 

Nome da Coordenadora: Ana da Rosa Bandeira 

Período de Atividades: 15/05/2019 a 15/12/2019 

Número e Modalidade das Vagas: 1 (uma) vaga do tipo Ampla Concorrência 

Período e horário das inscrições: de 02/05/2019 até o meio-dia do dia 06/05/2019 

Local das inscrições: exclusivamente pelo e-mail editora.ufpel@gmail.com 

Requisitos para a inscrição:  

a) estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFPel;

b) não receber qualquer outra bolsa paga por programas oficiais, exceto os auxílios recebidos pela

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE); 

c) dispor de 20 horas semanais para dedicar às atividades relativas ao projeto onde irá atuar

presencialmente; 

d) ter sido aprovado na disciplina de Design Editorial, ofertada pelo Colegiado dos cursos de Design

Gráfico e Design Digital do Centro de Artes/UFPel e não ser provável formando; 

e) dominar os softwares de diagramação, especialmente o Adobe InDesign, além dos softwares

gráficos de layout e tratamento de imagens (especialmente do pacote Adobe, Illustrator e 

Photoshop). 

 Tipos de provas, peso e critérios de avaliação: No momento da inscrição online através do email 

editora.ufpel@gmail.com, no período acima descrito, o candidato deverá anexar ao email os 

seguintes documentos, obrigatoriamente: (1) histórico escolar com média (emitido via Cobalto); 

(2) currículo (modelo curriculum vitae) elencando a experiência com os softwares citados nos 

requisitos anteriormente descritos; (3) link para portfolio digital disponível em alguma plataforma 

online (Behance ou assemelhados), com ênfase em design editorial. A ausência de qualquer dos 

documentos citados repercute na automática desclassificação do candidato. 
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Pesos: 

a) análise do currículo: peso 1,0

b) análise do histórico: peso 2,0

c) análise do portfólio: peso 3,0

d) entrevista: peso 4,0

Data e horário das provas: A avaliação dos itens de a) a c) se dará a distância. As entrevistas serão realizadas 

nas manhãs de terça-feira (07/05/2019) e quarta-feira (08/05/2019) seguindo a ordem da 

inscrição por email. O horário de cada entrevista será divulgado por email aos candidatos. 

Local das provas: Núcleo de Editora e Livraria da UFPel – Rua Benjamin Constant, 1071. 

3. DATA E ASSINATURA

Pelotas, 02  de maio de 2019

Profa. Ana da Rosa Bandeira 


