INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS NATAL – CIDADE ALTA
DIREÇÃO GERAL

EDITAL Nº 01/2016-COPEIN/DG/CAL/IFRN
SELEÇÃO DE BOLSISTAS DA ITCART 2016
O Campus Natal – Cidade Alta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte (IFRN), por intermédio da Coordenação de Pesquisa e Inovação
(COPEIN), torna pública as inscrições para a seleção de 2 (dois) bolsistas para a Incubadora
Tecnológica de Cultura e Arte, sendo 1 (um) para o turno matutino (9h às 12h) e 1 (um) para
o turno vespertino (14h às 17h). O valor mensal de cada bolsa será de R$ 300,00.
1.

OBJETO DO EDITAL

O presente edital tem o objetivo de selecionar 2 (dois) bolsistas para atuar na produção
de trabalhos gráficos - como logomarca, banner, folder, marcador de página e diagramação
-, na Incubadora Tecnológica de Cultura e Arte (ITCART), do Campus Natal – Cidade Alta,
no período de 14 de novembro de 2016 a 13 de novembro de 2017, podendo esse período
ser prorrogado por mais 12 meses mediante disponibilidade orçamentária e interesse das
partes envolvidas.

2.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO

Os interessados deverão enviar e-mail para Coordenação de Pesquisa e Inovação do
Campus Natal – Cidade Alta, por meio do endereço copein.cal@ifrn.edu.br, no período de
27 a 31 de outubro de 2016, manifestando interesse em participar do processo seletivo. O
e-mail deverá conter a expressão “ITCART - Revistas Institucionais” no campo “assunto”.
No corpo do e-mail, deverá conter o nome completo, o ano que está estudando o Curso
Técnico Integrado em Multimídia ou o Curso de Tecnologia em Produção Cultural, a
matrícula no IFRN, além do link com o curriculum lattes (lattes.cnpq.br).

3.

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
3.1 O estudante deve:
(a) estar regularmente matriculado no Campus Natal – Cidade Alta do IFRN, no Curso
Técnico Integrado em Multimídia ou no Curso de Tecnologia em Produção Cultural.
(b) estar disponível para atuar nos horários estabelecidos para cada vaga de bolsista.
(c) ter domínio dos processos de diagramação (design, comunicação visual e
planejamento visual gráfico) e do pacote adobe (ilustrator, photoshop e indesign).

4.

PROCESSO DE SELEÇÃO
A
seleção
dos
candidatos
será
realizada
pela
equipe
da
PROPI/ITCART/COPEIN/CAL e pela equipe de professores do curso de Multimídia,
constando das seguintes etapas:
•

•

•

5.

1a etapa: Análise Curricular (conforme informações enviadas – via e-mail – no
ato da inscrição).
2a etapa: Realização de Atividade Avaliativa Presencial [eliminatório – o
candidato deverá atender à exigência mínima de 60 pontos].
3ª etapa: Entrevista [classificatória].

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

A divulgação da relação dos alunos aptos em cada uma das etapas do processo ocorrerá
por meio de listagem afixada no mural da Coordenação de Pesquisa e Inovação às 18h00
de cada dia correspondente.
A divulgação da relação final dos alunos aprovados ocorrerá no dia 08 de novembro de
2016 por meio de listagem afixada no mural da Coordenação de Pesquisa e/ou site
institucional.
6.

DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA OS PARA SELECIONADOS

Os alunos selecionados deverão comparecer à coordenação de pesquisa e inovação e
apresentar os seguintes documentos, nos dias 09 a 11/11/16, das 9h às 12h e das 14h às
18h, bem como assinar o Termo de Compromisso, sob pena de cancelamento da bolsa e
desligamento da atividade:



Carteira de Identidade e do CPF (frente e verso, cópias e originais);
Cartão do banco (frente e verso, cópia);

7. CARGA HORÁRIA DO ESTUDANTE:
Os voluntários cumprirão uma jornada de 15 (quinze) horas semanais, salvo em casos
de indisponibilidade e em acordo com a coordenação da ITCART. O horário de trabalho será
definido pela ITCART e de acordo com as demandas de cada atividade.
8. CRONOGRAMA GERAL
•
•
•
•

•
•
•

Lançamento de Edital: 27/10/16;
Inscrições: 27 a 31/10/16;
Análise Curricular: 01/11/16;
Realização de Atividade Avaliativa Presencial: 03/11/16, às 13h00, no laboratório de
informática;
Entrevista: 04/11/16, às 13h00, na sala da ITCART;
Interposição de recursos: 07/11/16;
Resultado final: 08/11/2016;

•

Assinatura de Termos de Compromisso: 14/11/2016 a 13/11/2016.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS
Será criado um cadastro de reservas com os bolsistas aprovados, mas não classificados
dentro do número de vagas, conforme quantitativo indicado neste edital. Os alunos
selecionados para o cadastro de reserva podem ser aproveitados para eventuais novas
bolsas remanejadas e/ou captadas.
Informações adicionais sobre este edital podem ser obtidas na Coordenação de Pesquisa
e Inovação (COPEIN) do Campus Natal – Cidade Alta deste Instituto Federal, na sala da
ITCART, pelo e-mail copein.cal@ifrn.edu.br.
Natal, 26 de outubro de 2016.

Carlos Eduardo Campos Freire
Diretor-Geral
Campus Natal-Cidade Alta
Matrícula SIAPE 1721493

