UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL
DIRETORIA DE ENSINO
SETOR PEDAGÓGICO
EDITAL Nº 026/2017, DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE DESIGNER
GRÁFICO ATUAR NO SETOR PEDAGÓGICO
O Instituto Metrópole Digital (IMD) da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN) publica o Edital nº 026/2017, do Setor Pedagógico, que designa
abertura de inscrições para a seleção de estudante do curso de Designer
matriculado nesta universidade.
1 – DAS VAGAS
Será ofertada 1 (uma) vaga para atuação no Setor Pedagógico do IMD, mas
formação de cadastro de reserva.
2 – DAS INSCRIÇÕES

As inscrições ficarão abertas a partir do dia 27/11 até o dia 01/12 e deverão ser
efetuadas, exclusivamente, através do link:
https://goo.gl/forms/Pfc0Ovi6zueypzsU2
O discente deverá enviar currículo, comprovante de matrícula e histórico
escolar obrigatoriamente. Fica a escolha do candidato o envio do seu portfólio
com trabalhos gráfico já realizados.
3 – DOS REQUISITOS

O candidato à vaga deverá:
3.1 – Estar regularmente matriculado no curso de Designer da UFRN, a partir
do 5º período;
3.2 – Gostar de lidar com o público em geral, principalmente com professores e
alunos;

3.3

–

Apresentar

iniciativa,

organização,

responsabilidade

e

postura

profissional;
3.4 – Ter disponibilidade de 20 horas semanais.
4 – DO PROCESSO SELETIVO
4.1 – As inscrições serão homologadas pela Comissão Examinadora que
verificará os documentos apresentados no ato da inscrição.
4.2 – A listagem dos candidatos que tiverem inscrições homologadas e forem
convocados para a entrevista será divulgada até o dia 04/12/2017.
4.3 – A entrevista será realizada pela Comissão Examinadora no dia 12/12 a
partir das 09h30, na sala A201 do Centro Integrado de Vocação Tecnológica
(CIVT) do Instituto Metrópole Digital (IMD), localizado na Av. Capitão MorGouveia s/nº (ao lado da Caern e da Residência Universitária da UFRN).
5 – DA COMISSÃO EXAMINADORA
A Comissão Examinadora será designada pela Coordenação do Setor
Pedagógico.
6 – DO RESULTADO FINAL

A classificação dos candidatos será feita pela nota alcançada na análise de
currículo e na entrevista. Em caso de empate, dar-se-á prioridade ao aluno, na
seguinte ordem:
a) que tiver cumprido maior carga horária referente à estrutura curricular;
b) que possuir a maior idade.

No caso de cadastro de reserva, os bolsistas classificados serão chamados à
medida que surgirem novas vagas, observando-se a ordem de classificação.

A divulgação do resultado será publicada no dia 15/12/17 no site do Instituto
Metrópole Digital: www.imd.ufrn.br.
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