PROEX - UEMG
EDITAL Nº 002/2017
SELEÇÃO INTERNA DE ESTUDANTE
PROJETO EDITORA UEMG
A Unidade Escola de Design, da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG torna
público o presente Edital para seleção de 6 (seis) estudantes para participar na execução de
atividades inerentes à design editorial para livros da Editora UEMG.
1. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
O estudante deverá estar devidamente matriculado no 5º período ou em período mais
avançado e ter interesse em design editorial com habilidades comprovadas nos softwares
InDesign, Illustrator e Photoshop.
2. CARGA HORÁRIA E DO DO VALOR DA BOLSA
A carga horária semanal das atividades será de 20 horas.
O estudante receberá 3 bolsas (abril, maio e junho) no valor de R$ 500,00 mensais.
Para fins de pagamento das bolsas, o edital atenderá ao seguinte cronograma:
Limite para recebimento de toda a documentação original e impressa pela
PROEX/UEMG
Limite para entrega do atestado de frequência na Coordenadoria de Extensão
* 2º dia útil do mês
da Unidade.
subseqüente ao mês Limite para recebimento de atestados de frequência, DIGITALIZADOS, pela
trabalhado
Coordenadoria de Bolsas da PROEX/UEMG no e-mail
regina.morais@uemg.br
**5º dia útil do mês
Limite para recebimento de atestados de frequência IMPRESSOS via correio
subseqüente ao mês
ou malote
trabalhado
3º dia útil do mês
Envio, pela PROEX, ao Setor Financeiro, da planilha dos pagamentos a
subseqüente ao mês
serem efetuados
trabalhado
10º dia útil do mês
Data para pagamento das bolsas cujos atestados tenham sido encaminhados
subseqüente ao mês
na data certa e corretos.
trabalhado
12/04/2016

*Atestados contendo erros de qualquer natureza ou recebidos fora do prazo NÃO serão pagos dentro
do mês.
** O não recebimento dos originais na data estipulada acarretará no NÃO pagamento da bolsa dentro
do mês. Nesse caso, o pagamento será efetuado no mês seguinte, caso a situação seja regularizada.

3. DA INSCRIÇÃO
O formulário de inscrição poderá ser preenchido no Laboratório de Design Gráfico ou enviado
por e-mail para: coordenação.ldged@gmail.com até o dia 24 de março de 2017.
4. DA SELEÇÃO E DOS DOCUMENTOS
Os estudantes inscritos serão convocados para entrevista, de caráter eliminatório, e devem
comparecer no dia e hora marcados munidos de cópia do Histórico Escolar. Para fins de

inscrição os estudantes poderão utilizar o histórico digital, impresso pelo sistema web giz. A
entrevista é de responsabilidade do LDG que poderá compor uma comissão interna de
seleção a seu critério.
Os estudantes selecionados deverão entregar até o dia 10 de abril, no LDG, a seguinte
documentação:
• cópia de RG
• cópia de CPF
• dados bancários (preferencialmente pela cópia do cartão de banco ou outro
documento em que constem a agencia e conta com clareza e nitidez)
• cópia do histórico escolar (versão institucional, atualizada, impressa e assinada pela
unidade).
PARA RECEBIMENTO DA BOLSA SOMENTE SERÁ ACEITA CONTA CORRENTE DO BANCO DO
BRASIL. NÃO SERÃO ACEITAS CONTAS SALÁRIO, POUPANÇA, CONJUNTA OU DE TERCEIROS.
OS PAGAMENTOS SÓ SERÃO EFETUADOS APÓS ENVIO DO ATESTADO DE FREQUÊNCIA
PREENCHIDO E ASSINADO.

5. DAS ATIVIDADES DO ESTUDANTE
_ Projeto gráfico para livros da Editora UEMG, compreendendo as seguintes etapas:
Definição de elementos gráfico-editoriais;
Diagramação de conteúdo fornecido pela editora;
Tratamento de imagens e construção de gráficos e tabelas;
Finalização dos arquivos para impressão.
6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A relação dos estudantes selecionados será divulgada no dia 30 de março de 2017, no site da
Unidade

Centro de Extensão Unidade Escola de Design
Belo Horizonte, 21 de março de 2017

PROEX - UEMG
EDITAL Nº 002/2017
SELEÇÃO INTERNA DE ESTUDANTE
PROJETO EDITORA UEMG – ANEXO 1

I. Dados do candidato
Nome
CPF
Telefone Residencial (

R.G. nº

Órgão Expedidor

)

Celular (

)

E-mail:
Endereço Residencial:
Cidade
Matrícula Nº

CEP
Período

Turno

Dados Bancários Banco do Brasil
Agência:
Número da Conta
Anexar: xerox do CPF, C.I. e comprovantes dos dados bancários do candidato
II. Dados do projeto
_ Projeto gráfico para livros da Editora UEMG, compreendendo as seguintes etapas:
Definição de elementos gráfico-editoriais;
Diagramação de conteúdo fornecido pela editora;
Tratamento de imagens e construção de gráficos e tabelas;
Finalização dos arquivos para impressão.
Período de desenvolvimento: abril, maio e junho de 2017
Carga horária semanal: 20 horas

Valor da bolsa: R$ 500,00/mês

III. Declaração do candidato
Declaro que possuo domínio dos softwares Adobe (Illustrator, Photoshop e InDesign) e
disponibilidade para cumprir as atividades descritas nesse formulário de inscrição sob
orientação do Laboratório de Design Gráfico.
Data

Assinatura

IV. Para uso do LDG
Data da entrevista
Resultado

Assinatura

