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CHAMADA PÚBLICA
EDITAL DE SELEÇÃO 001/labSEAD/UFSC/2020

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), através da Secretaria de Educação a
Distância, em conjunto com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU),
no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura das inscrições e as normas que
regerão o processo seletivo simplificado para a seleção de profissionais para atuar na equipe
de produção de cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD) no Laboratório da
Secretaria de Educação a Distância.

1. DA ESPECIFICAÇÃO DAS VAGAS, REMUNERAÇÃO, CONTRATAÇÃO, CARGA HORÁRIA E
LOCAL DE TRABALHO
1.1 Local de trabalho: Rua Dom Joaquim, n.º 757, Centro, Florianópolis, Santa Catarina.
1.2 Remuneração: de acordo com o quadro do item 1.4, a depender do projeto e forma de
contratação.
1.3 Forma de contratação: bolsa-aluno ou celetista, de acordo com a vaga.
1.3.1 Nesta forma de contratação, não é possível cumprimento de estágio obrigatório.
1.4 Vagas: conforme o quadro abaixo.
Função
Secretaria Administrativa

Número
de vagas

Carga
Horária

Valor

1 + CR

20h

R$ 1.000,00 ou
R$ 1.300,00

Designer Instrucional Master

1 + CR

30h

R$ 2.174,00 ou
R$ 2.500,00

Designer Instrucional Sênior

1 + CR

20h

R$ 1.000,00 ou
R$ 1.300,00

Requisitos
● Aluno UFSC (graduando ou
pós-graduando)
● Desejável experiência na função
● Aluno UFSC (pós- graduando) ou sem
vínculo com a UFSC
● Graduado preferencialmente em
Letras, Pedagogia ou Psicologia
● Experiência profissional mínima de 2
anos em Design Instrucional
● Aluno UFSC (graduando ou
pós-graduando)
● Preferencialmente nos cursos de
Letras, Pedagogia ou Psicologia
● Desejável experiência na função

Designer Gráfico Master

1 + CR

30h

R$ 2.174,00 ou
R$ 2.500,00

Designer Gráfico Sênior Diagramação

1 + CR

20h

R$ 1.000,00 ou
R$ 1.300,00

Designer Gráfico Sênior Ilustração

1 + CR

20h

R$ 1.000,00 ou
R$ 1.300,00

Produtor de Vídeo Master

1 + CR

30h

R$ 2.174,00 ou
R$ 2.500,00

1 + CR

20h

R$ 1.000,00 ou
R$ 1.300,00

Produtor de Vídeo Sênior Animação e edição

1 + CR

20h

R$ 1.000,00 ou
R$ 1.300,00

Programador Master

1 + CR

30h

R$ 2.174,00 ou
R$ 2.500,00

Programador Sênior

1 + CR

20h

R$ 1.000,00 ou
R$ 1.300,00

Produtor de Vídeo Sênior Captura e edição

● Aluno UFSC (pós- graduando) ou sem
vínculo com a UFSC
● Graduado preferencialmente em
Design ou áreas afins
● Experiência profissional mínima de 2
anos em produção de material
didático
● Aluno UFSC (graduando ou
pós-graduando)
● Preferencialmente no curso de Design
ou áreas afins
● Desejável experiência na função
● Aluno UFSC (graduando ou
pós-graduando)
● Preferencialmente no curso de Design
ou áreas afins
● Desejável experiência na função
● Aluno UFSC (pós-graduando) ou sem
vínculo UFSC
● Graduado preferencialmente em
Cinema, Design, Animação ou áreas
afins
● Experiência profissional mínima de 2
anos em produção de vídeo
● Desejável conhecimentos em Adobe
Premiere Pro, Adobe After Effects e
Adobe Audition
● Aluno UFSC (graduando ou
pós-graduando)
● Preferencialmente em Cinema,
Design, Animação ou áreas afins
● Desejável experiência na função
● Desejável conhecimentos em Adobe
Premiere Pro, Adobe After Effects e
Adobe Audition
● Aluno UFSC (graduando ou pós
graduando)
● Preferencialmente em Cinema,
Design, Animação ou áreas afins
● Desejável experiência na função
● Desejável conhecimentos em Adobe
Premiere Pro, Adobe After Effects e
Adobe Audition
● Aluno UFSC (pós-graduando) ou sem
vínculo UFSC
● Graduado preferencialmente em
Ciências da Computação, Sistemas de
Informação ou áreas afins
● Experiência profissional mínima de 2
anos em desenvolvimento de pacotes
multimídia.
● Domínio em Html, CSS, JavaScrip e
Bootstrap
● Aluno UFSC (graduando ou
pós-graduando)
● Preferencialmente em Ciências da
Computação, Sistemas de Informação
ou áreas afins
● Desejável experiência na função
● Desejável conhecimento em Html,
CSS e JavaScrip

Revisor Master

1 + CR

30h

R$ 2.174,00 ou
R$ 2.500,00

Revisor Sênior

1 + CR

20h

R$ 1.000,00 ou
R$ 1.300,00

Tecnologia da Informação
Sênior

1 + CR

20h

R$ 1.000,00 ou
R$ 1.300,00

Tester

1 + CR

20h

R$ 1.000,00 ou
R$ 1.300,00

Supervisor de Tutoria

1 + CR

20h

R$ 1.500,00

● Aluno UFSC (pós-graduando) ou sem
vínculo UFSC
● Graduado preferencialmente em
Letras-Português ou áreas afins
● Experiência profissional mínima de 2
anos em produção de material
didático
● Aluno UFSC (graduando ou
pós-graduando)
● Preferencialmente em
Letras-Português ou áreas afins
● Desejável experiência na função
● Aluno UFSC (graduando ou
pós-graduando)
● Preferencialmente em Ciências da
Computação, Sistemas de Informação
ou áreas afins
● Desejável experiência na função de
suporte técnico (software e
hardware) e atendimento a usuários
● Aluno UFSC (graduando ou
pós-graduando)
● Preferencialmente em Design ou
áreas afins
● Desejável experiência na área de
usabilidade
● Aluno UFSC (graduando ou pós
graduando)
● Em cursos das seguintes áreas do
conhecimento: Ciências Biológicas, da
Saúde, Humanas ou Sociais Aplicadas
● Experiência mínima de 2 anos com
atuação em tutoria

2. DOS REQUISITOS
2.1 Satisfazer os requisitos necessários específicos para cada função que estejam descritos no
quadro do item 1.4 deste edital.
2.2 Quando contratado com vínculo com a UFSC, possuir matrícula (regular e ativa), cursando
o semestre letivo corrente na data da contratação, na Universidade Federal de Santa Catarina.
2.3 Ter disponibilidade para executar suas funções presencialmente no endereço do Item 1.1,
em horário comercial.
2.4 Para recebimento do pagamento, possuir conta corrente individual em nome próprio.
2.5 No caso de contratação sem vínculo com a UFSC, ser brasileiro, maior de 18 anos, estar em
pleno gozo dos direitos políticos, estar quite com as obrigações eleitorais e militares (no caso
de homens) e possuir cadastro no PIS/PASEP (NIS).

3. DA INSCRIÇÃO
3.1 A inscrição será considerada válida se o candidato preencher e realizar o envio do
formulário disponível em http://bit.ly/2vbO3AU.
3.1.1 Para alunos UFSC, acrescentar histórico escolar, atestado de matrícula, currículo
atualizado e demais documentos comprobatórios dos requisitos.
3.1.2 Para celetistas, acrescentar currículo atualizado e demais documentos
comprobatórios dos requisitos.
3.2 Serão aceitas inscrições dentro do cronograma previamente definido pelo labSEAD-UFSC.
Inscrições fora do prazo não serão consideradas.
3.3 As informações fornecidas no formulário de inscrição e o seu correto preenchimento são
de responsabilidade do candidato proponente. Caso o formulário não seja devidamente
preenchido e/ou estiver incompleto, a inscrição será desconsiderada.

4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1 O processo seletivo constará de duas etapas:
4.1.1 Etapa 1: avaliação documental: as inscrições serão avaliadas por comissão
responsável, e os classificados para a etapa 2 serão contatados via e-mail.
4.1.2 Etapa 2: entrevista individual. Serão entrevistados os candidatos melhores
classificados na etapa 1.
4.2 Os candidatos alunos UFSC serão avaliados conforme os critérios: Índice de
Aproveitamento Acumulado - IAA (40%), experiência na área (30%) e capacidade de
comunicação interpessoal (30%), que comporão nota de 0 (zero) a 10 (dez).
4.3 Os candidatos celetistas serão avaliados conforme os critérios: experiência na área (40%) e
capacidade de comunicação interpessoal (60%), que comporão nota de 0 (zero) a 10 (dez).
4.4 O candidato que prestar informação falsa ou inexata, no formulário de inscrições ou em
qualquer documento, ainda que verificada posteriormente, será excluído do processo seletivo
e, caso tenha sido aprovado, terá seu contrato rescindido.
4.5 Esta seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período, no qual
os candidatos na lista de espera poderão ser convocados, conforme disponibilidade de vaga.
4.6 Os candidatos classificados acima do número de vagas farão parte de cadastro reserva,
para atuar em caso de necessidades futuras.

5. DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS
5.1 A divulgação dos aprovados será feita via e-mail no período estabelecido no item 6.

6. CRONOGRAMA PREVISTO
Divulgação do cronograma previsto e do edital

12/03/2020

Período de inscrição

12/03/2020 a 31/03/2020

Análise curricular

01/04/2020 a 03/04/2020

Convocação para entrevistas (por e-mail)

06/04/2020

Entrevistas

13/04/2020 a 16/04/2020

Resultado dos classificados (por e-mail)

17/04/2020
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