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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

REVISTA INTERFACES
 
EDITAL Nº 1609/2022/PROEX-CDP-UFMG

Processo nº 23072.252599/2022-31

SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA A REVISTA INTERFACES - REVISTA DE EXTENSÃO DA UFMG

No período de 26 de setembro a 11 de outubro de 2022, estarão abertas as inscrições de candidatos (as) para
02 (duas) vagas para voluntários para atuação na Interfaces – Revista de Extensão da UFMG. As
vagas são destinadas a estudantes de graduação dos seguintes cursos da UFMG: Design, Artes Visuais,
Design de Moda, Arquitetura, Jornalismo e Publicidade e Propaganda.

 

1. DOS OBJETIVOS

 

2. DAS INSCRIÇÕES E DA SELEÇÃO

2.1 As inscrições serão recebidas no período de 26 de setembro a 11 de outubro de 2022 pelo
revistainterfaces@proex.ufmg.br. No campo “assunto”, indicar o seguinte: Inscrição Voluntário - Design.

2.2 No ato da inscrição, os (as) candidatos(as) deverão apresentar a seguinte documentação digitalizada:

a) Histórico Escolar (será aceita versão do histórico disponível na intranet);

b) Texto contendo uma exposição dos motivos que levaram o(a) estudante a pleitear sua participação no
projeto, em uma lauda, com fonte Arial 12 e espaçamento entre linhas de 1,5;

c) Portfólio, com trabalhos que o(a) candidato(a) considerar relevantes para demonstrar aptidão no
desenvolvimento de ilustrações e design gráfico (será aceita versão digital em PDF).

2.3 Serão desclassificados os candidatos que não apresentarem a documentação completa ou não atenderem
os dispostos no item 2.1.

2.4 O exame de seleção acontecerá em duas etapas. A primeira etapa compreenderá a análise da
documentação especificada no item 2.2. A segunda etapa compreenderá uma entrevista.

2.5 As notas serão distribuídas do seguinte modo:

2.5.1 Na primeira etapa de seleção: a) Histórico Escolar (35 pontos); b) texto escrito (25 pontos); c) Portfólio
(40 pontos).

O Edital visa selecionar estudantes de graduação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
regularmente matriculados(as), para atuação no projeto            Interfaces: Revista de Extensão da
UFMG, SIEX 403889, visando à realização das seguintes funções, pelo período de 01 (um) ano,
passível de prorrogação: desenvolvimento de ilustrações, de design gráfico e audiovisual, e
diagramação.

1.
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2.5.1 A nota mínima de aprovação na primeira etapa será 70 pontos.

2.5 Na segunda etapa de seleção, a entrevista terá valor de 100 pontos.

2.6 A nota final do candidato será calculada pela média aritmética entre as notas alcançadas nas primeira e
segunda etapas da seleção.

2.6.1 A nota mínima para aprovação, ao final da seleção, será 70 pontos.

2.7 O resultado da primeira etapa de seleção será divulgado por e-mail no dia 18 de outubro de 2022.

2.7 A entrevista será realizada nos dias 19 e 20 de outubro de 2022 por videoconferência. O link e o horário
serão comunicados aos candidatos por e-mail.

2.8 O resultado será comunicado a(o)s candidatos(as) por e-mail em até 03 (três) dias úteis após o
encerramento da etapa de entrevistas.

 

3. DAS VAGAS E DO PLANO DE TRABALHO DOS VOLUNTÁRIOS

3.1 O(s) voluntários atuarão conforme o seguinte plano de trabalho:

3.1.1 Produção do material gráfico que ilustra cada artigo e da capa de cada edição da revista;

3.1.2 Desenvolvimento de materiais visuais e/ou audiovisuais dos textos publicados na revista para
divulgação em redes sociais como Facebook e Instagram;

3.1.3 Diagramação e fechamento das edições da revista;

3.1.4 Participação em reuniões de orientação dos trabalhos gráficos;

3.1.5 Participação em reuniões da equipe;

3.1.6 Participação na Semana do Conhecimento e em outros eventos acadêmicos.

 

4.REQUISITOS EXIGIDOS

4.1. De acordo com as tarefas que serão assumidas pelos(as) bolsistas, os(as) candidatos(as) devem atender
aos seguintes requisitos:

4.1.1  Pontualidade;

4.1.2  Organização;

4.1.3  Compromisso;

4.1.4  Criatividade;

4.1.5  Proatividade;

4.1.6 Interesse e disponibilidade em aprender e experimentar com novas linguagens e visualidades;

4.1.7 Possibilidade de realização dos trabalhos de forma remota.

 

5.CRONOGRAMA
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AÇÃO DATAS

Lançamento do Edital 26 de setembro de 2022

Inscrição dos candidatos De 26 de setembro a 11 de
outubro de 2022

Resultado da primeira etapa da seleção 18 de outubro de 2022

Datas das entrevistas 19 e 20 de outubro de 2022

Resultado final da seleção Até 3 dias úteis após
encerramento das entrevistas

Recursos De 25  a 29 de outubro de 2022

 

6.DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. Não haverá pagamento de valores pela atuação voluntária.

 

 

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2022
 

 
LEANDRO RODRIGUES ALVES DINIZ

Editor-chefe da Interfaces – Revista de Extensão da UFMG

Documento assinado eletronicamente por Leandro Rodrigues Alves Diniz, Professor do Magistério
Superior, em 26/09/2022, às 06:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1782632 e
o código CRC 3E74F536.

 

Referência: Processo nº 23072.252599/2022-31 SEI nº 1782632

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

