UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Campus São Paulo
VAGA ESTÁGIO ILUSTRADOR
Programa de Estágio em Produção de Material Didático.
A Disciplina de Genética do Departamento de Morfologia e
Genética da Escola Paulista de Medicina,

Universidade Federal de São

Paulo, torna pública a abertura de seleção de estudantes para atuarem
nas atividades relacionadas à produção de Ilustrações Digitais para
conteúdo didático do Projeto de Extensão em Genética Humana para
Versão Digital: O Fantástico Mundo da Genética Humana, localizado no
site: http://ucgenetica.sites.unifesp.br/index.php/pt/, sob a coordenação
da Profa. Gianna Carvalheira.
Cargo/funç
ão

Escolaridade

Ilustrador

Ensino médio, técnico ou em graduação

1. Do Projeto

1.1 O Projeto Fantástico Mundo da Genética Humana, é desenvolvido por
alunos de cursos de Graduação do Campus São Paulo, Unifesp.
1.2 Têm por objetivo gerar material multimídia, difundindo assim
conhecimentos na área de Genética Humana para todos os seguimentos
da sociedade, em especial para pacientes, familiares, estudantes do
ensino fundamental e médio, bem como profissionais da área de saúde.
1.3 Todo protótipo gerado pelos alunos de graduação das Unidades
Curriculares de Genética Humana, posteriormente, são editados e
revisados,

para

poderem

ser

publicados

no

site

http://ucgenetica.sites.unifesp.br/index.php/pt/ e disponibilizado para o
público em geral.
2. Disposições Gerais

2.1. Perfil: Poderão participar do processo seletivo estudantes de
graduação, maiores de 18 anos, ou técnicos profissionalizantes de
qualquer

universidade,

devidamente

matriculados

nos

cursos

de
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Desenho, Designer Gráfico, Animação, Artes Visuais, Ilustração,
Editoração e Produção Audiovisual.
2.2. Experiência: Para o cargo, o candidato deverá estar regularmente
matriculado em algum dos cursos acima referidos.
2.3. Atribuições: O candidato deverá ser capaz de produzir ilustrações de
acordo com a demanda do Projeto; participar das reuniões presenciais
e/ou a distância, com o objetivo de compreender a ideia e esboço do
projeto piloto para finalmente confeccionar as ilustrações necessárias.
2.4. Dedicação às Atividades: A combinar, uma vez que a produção de
ilustração será via online e à distância, devendo assim, estar presente
apenas nas reuniões de equipe ou mediante solicitação do projeto, caso
seja necessário.
2.5 Este estágio será voluntário, com emissão de certificado.
3. Documento para inscrição

3.1.

O

candidato

deverá

preencher

o

formulário

de

inscrição

disponibilizado no link: https://forms.gle/dToJextehFsd6FyA7 no período
de 08 de junho de 2020 a 30 de junho de 2020 (até às 23:59,
horário de Brasília).
3.2 Como se trata de uma vaga para produção de ilustração, solicitamos
que o candidato envie um esboço de uma ilustração digital no estilo da
preferência do candidato (preencher formulário).
3.3 O candidato deverá enviar uma Carta de Intenção, explicando seu
interesse em participar do projeto e como sua experiência pode contribuir
(preencher formulário).
4. Do Processo de Seleção

4.1 Consistirá em:

4.1.1 Análise do formulário de inscrição dos candidatos (Google Forms).
4.1.2 Análise do esboço da ilustração digital.
4.1.3 Análise de carta de intenção.
4.1.3 Entrevista com os candidatos.
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5. Do Cronograma do Processo de Seleção

5.1 As inscrições serão recebidas exclusivamente pelo Google Forms link:
https://forms.gle/dToJextehFsd6FyA7 , no período de 10 de junho de 2020
a 30 de junho de 2020 (até às 23:59, horário de Brasília).
FASE

CARÁTER

PERÍODO

Primeiro
passo

Análise do formulário de
inscrição

01/07/2020

Segundo
passo

Entrevista com as(os)
candidatos

08/07/2020

Terceiro
passo

Divulgação do resultado

17/07/2020

Obs.: Todas as divulgações serão disponibilizadas exclusivamente na
Página (facebook) do Fantástico Mundo de Genética Humana
(https://www.facebook.com/pg/O-Fantástico-Mundo-da-Genética104694171141399/about/?ref=page_internal) e enviado por e-mail nos
endereços devidamente cadastrados no formulário do tipo Google
Forms, na data acima informadas.
Cabe aos candidatos a inteira responsabilidade de informar-se sobre as
fases do cronograma de seleção.
6.2 A publicação dos convocados para a segunda fase (entrevista) será
disponibilizada

na

Página

Fantástico

Mundo

de

Genética

Humana

(https://www.facebook.com/pg/O-Fantástico-Mundo-da-Genética104694171141399/about/?ref=page_internal) e enviado por e-mail, a
partir do dia 06 de julho de 2020. É de responsabilidade do
candidato o acompanhamento das fases do cronograma de seleção.
6.3 A publicação do resultado do processo seletivo deste Edital será
disponibilizada

na

Página

Fantástico

Mundo

de

Genética

Humana

(https://www.facebook.com/pg/O-Fantástico-Mundo-da-Genética104694171141399/about/?ref=page_internal) e enviado por e-mail, a
partir do dia 17 de julho de 2020. É de responsabilidade do
candidato o acompanhamento das fases do cronograma de seleção.
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6. Do início das atividades

6.1 A previsão de início das atividades é de 20 de julho de 2020.
São Paulo, 06 de junho de 2020

