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EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE TREINAMENTO PROFISSIONAL (TP) / 2017 

 

TÍTULO DO PROJETO: Design de material didático em suportes bidimensionais 

 
O(a) IAD faz público o processo de seleção para o Programa de Treinamento Profissional/2017 no projeto acima 

indicado, para o preenchimento de 1 vaga(s) para bolsistas e 2 vaga(s) para voluntários, de acordo com as Resoluções 58/2008 
e 27/2011 do Conselho Setorial de Graduação. 
 
DURAÇÃO DO PROGRAMA / PAGAMENTO DE BOLSAS  

O programa de Treinamento Profissional 2017  terá a duração de dois semestres letivos, podendo haver recondução 
uma única vez, por igual período. O pagamento de cada mês será proporcional à frequência apurada pelo orientador e é 
efetuado até o vigésimo dia útil do mês seguinte.  

ATENÇÃO: Não haverá pagamento retroativo de bolsas.  
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO 
- definição de conceitos a serem traduzidos em linguagem visual 
- levantamento de referências sobre os conteúdos, sobre métodos didáticos e pesquisa de materiais similares 
- coleta de referências iconográficas e estilísticas 
- modelagem de conteúdos em conjunto com licenciandos, professores e estudantes da Educação Básica e Superior 
- elaboração de esboços e layouts 
- diagramação em programas gráficos e linguagens web 
- tratamento digital para impressão gráfica e publicação digital em diferentes plataformas 
 
INSCRIÇÃO 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  
1 - Ser aluno/a de qualquer curso do IAD;  
2 - Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  
3 - Possuir Histórico Escolar com garantia da correlação das disciplinas cursadas com o trabalho prático  
do Projeto; 

Para inscrever-se, o/a aluno/a interessado/a deve assinar a folha de inscrições disponível na secretaria do IAD. 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO  

A seleção constará de: entrevista e análise de portfolio 
Critério(s) de desempate: IRA  
 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS 
 
INSCRIÇÃO: 
PERÍODO:  06 a 13/03/2017 
LOCAL: Secretaria do IAD 
SELEÇÃO: 
DATA/HORÁRIO:  14/03/2017 entre 16 e 18h 
LOCAL: IAD sala 110 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 
DATA/HORÁRIO:  15/03/2017 
LOCAL: http://www.ufjf.br/lili/atividades/editais-e-processos-seletivos/ 
 
Juiz de Fora, 02 de março de 2017. 

 
Orientador 


