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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS

Alexandre Augusto Biz, professor do Departamento de Engenharia do Conhecimento, do 
Centro Tecnológico, da Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenador do Projeto 
de Extensão “Desenvolvimento de um Centro de Síntese em Educação Digital: Etapa 2”, 
com Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 8755153/2021 junto ao Ministério de 
Ciência, Tecnologia e Inovações tendo como objetivo realizar o “Desenvolver programa de 
transformação do Laboratório de Ensino à Distância (LED) do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia e Gestão do Conhecimento em um Centro de Síntese em Educação Digital”, 
torna público o presente edital simplificado para abertura de inscrições, visando à seleção 
de alunos bolsistas para participação no referido projeto. A seleção será realizada com base 
nos requisitos e critérios a seguir estabelecidos.

1. OBJETO

O presente Edital tem por objeto a seleção de acadêmicos de Graduação e Pós-Graduação, 
Campus Reitor  João David  Ferreira  Lima,  que receberão bolsa  para atuar  no presente 
projeto de extensão.

2. CRONOGRAMA

2.1 O processo seletivo dos bolsistas se dará de acordo com o cronograma.

2.2  A  divulgação  das  vagas  será  realizada  nos  links  do  PPGEGC  e  CTC: 
https://ppgegc.paginas.ufsc.br/ e https://portal.ctc.ufsc.br/ 



Quadro 1. Cronograma do Edital.

Atividade Data Local

Lançamento do edital 17/05/2022 Site do PPGEGC e CTC

Prazo para impugnação do 
edital

18/05/2022 ppgegc@contato.ufsc.br

Período para inscrição 19 a 22/05/2022 ppgegc@contato.ufsc.br

Homologação das inscrições 23/05/2022 Site do PPGEGC e CTC

Processo seletivo (Entrevista 
online)

25/05/2022 Link enviado ao e-mail do 
candidato

Divulgação do resultado 27/05/2022 Site do PPGEGC e CTC

Início das atividades 01/06/2022 EGC

 

3. DA BOLSA E DAS VAGAS

3.1. O número de vagas, valor da bolsa para alunos e quantidade de bolsas estão descritos 
no Quadro 2.

3.2 O detalhamento dos requisitos de cada vaga está descrito nos anexos deste edital. 

3.3 As bolsas terão duração de 12 (doze) meses. O bolsista será avaliado nos (02) dois 
primeiros meses quanto a sua atuação. Em caso de aprovação, seu contrato será renovado 
para os demais 10 (dez) meses.

3.4 O pagamento da bolsa é condicionado à disponibilidade financeira de recursos liberados 
pelo órgão financiador.



Quadro 2. Resumo das vagas.

N. Função no projeto
Número 

de Vagas
Valor Mensal 

da Bolsa
Escolaridade Mínima

1 Designer Instrucional 2 R$ 1.500 Mestrando ou Doutorando

2 Designer Gráfico 1 R$ 1.500 Mestrando ou Doutorando

3 Revisor Textual 1 R$ 1.500
Mestrando ou Doutorando 

na área de Letras

4
Operador Sistema 

Moodle
1 R$ 1.000 Graduando

5 Website e Redes Sociais 1 R$ 1.000 Graduando

6 Editor de Vídeos 1 R$ 1.000 Graduando

4. DOS REQUISITOS

4.1.  Estar  regularmente matriculado em Curso de Pós-Graduação/Graduação da UFSC, 
conforme necessidade da vaga.

4.2. Possuir disponibilidade de horas semanais conforme indicado na vaga.

5. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (OBRIGATÓRIA)

5.1. As inscrições ocorrerão após a divulgação da vaga conforme Cronograma deste edital.

5.2.  Para  a  inscrição  no  processo  seletivo  é  necessário  o  envio  dos  documentos 
digitalizados para o e-mail (ppgegc@contato.ufsc.br) no assunto do e-mail deverá constar: 
Inscrição Seleção Bolsas Centro de Síntese/MCTI.

5.3. Documentos necessários para a inscrição:

·         Ficha de inscrição (anexo I deste Edital) preenchida e assinada.

·         Cópia de Documento de Identidade e do CPF.

·         Histórico acadêmico atualizado.

·         Cópia do Currículo Lattes, caso pós-graduando.

·         Comprovante de experiência, conforme exigido para a vaga.



6. DA SELEÇÃO

6.1. Critérios de avaliação: análise do histórico acadêmico/currículo Lattes atualizado (peso 
4,0) e entrevista (peso 3,0) e comprovação da experiência (peso 3,0).

6.1.1 A análise do histórico acadêmico/currículo Lattes será realizada de forma qualitativa.

6.2.  As  entrevistas  serão  realizadas  através  de  agendamento  individual  em ferramenta 
online, conforme Cronograma.

6.3 As informações de data, horário e local serão encaminhadas aos candidatos, conforme 
e-mail indicado na inscrição.

7. DOS RESULTADOS E RECURSOS

7.1 Os resultados serão publicados conforme Cronograma deste edital.

7.2 Serão aceitos recursos ao resultado final em até 24 horas após seu lançamento.

 

Florianópolis, 17 de maio de 2022.

 

Alexandre Augusto Biz

Coordenador do Projeto
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ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

(Anexar os documentos exigidos pelo Edital)

Nome completo:__________________________________________________________

Número do RG e órgão expedidor: _____________________________________

Número do CPF:____________________________________________________

Número de Matrícula na UFSC: ________________________________________

Curso/PPG: ________________________________________________

E-mail para contato:_________________________________________________

Telefone para contato:_______________________________________________

Declaro que:

(  ) Estou regularmente matriculado em Curso de Graduação/Pós-Graduação da UFSC;
(   ) Possuo até 01 Frequências Insuficientes (FI) no Histórico Escolar;
(   ) Possuo rendimento acadêmico igual ou superior à 6.0;
(   ) Tenho disponibilidade para me dedicar ao Projeto de acordo com a carga horária do 
Edital.
(  ) Tenho domínio nos requisitos citados neste edital.

Declaro que li o Edital e estou ciente de que minha inscrição só será completa com o envio 
deste formulário preenchido e dos documentos exigidos, e que sou responsável por checar 
a convocação para a entrevista e comparecer.

Nome (Digitado):

Data: ____/____/_____



ANEXO II - REQUISITOS DAS VAGAS

VAGA: DESIGNER INSTRUCIONAL 

Vaga 1 Bolsista – Mestrando ou Doutorando (2 vagas)

Grau de Escolaridade: Cursando Mestrado ou Doutorado em quaisquer áreas do conhecimento na UFSC

Área de formação Qualquer área de formação

Valor mensal da bolsa R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

Período (meses)[1] 2+10

[1] o(a) bolsista será avaliado(a) nos dois primeiros meses quanto a sua atuação. Em caso de aprovação, seu contrato 
poderá ser renovado.

Carga horária: 20h/semana

Atividades: Atuar  como  design instrucional  no  desenvolvimento  de  processos  referentes  à  criação,  planejamento,  acompanhamento  e 
execução de disciplinas da Educação Digital;

Propor inovações no  design de disciplinas fundamentadas na elaboração de estratégias didáticas com o uso de metodologias 
ativas, tecnologias e demais recursos educacionais digitais;

Auxiliar na elaboração de trilhas de aprendizagem em consideração aos plano de ensino de disciplina;

Trabalhar em cooperação e colaboração com professores na promoção, monitoramento, desenvolvimento e entrega de qualidade  
de conteúdos e atividades educacionais;

Acompanhar  a  entrega  de  conteúdos  e  demais  demandas  da  área  para  garantir  o  cumprimento  dos  prazos  previamente  
estabelecidos;

Trabalhar em conjunto com equipe multidisciplinar e contribuir para a revisão e manutenção de conteúdos disponíveis no Ambiente  



Virtual de Ensino e Aprendizagem, bem como na produção de novos objetos digitais de aprendizagem;

Realizar avaliação técnica e didática de recursos educacionais digitais elaborados nos projetos educacionais;

Promover reuniões de acompanhamento dos projetos educacionais junto aos coordenadores, professores e equipe multidisciplinar;

Promover ações de acompanhamento relacionadas às atividades de interatividade e análise de aprendizagem dos discentes;

Apoiar o desenvolvimento de relatórios de análise de aprendizagem.

Conhecimentos: Plataformas de Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem (MOODLE);

Metodologias ativas e estratégias didáticas (Aprendizagem baseada em problemas, Aprendizagem baseada em projetos, Sala de 
aula invertida, design thinking, gamificação e outros);

Tecnologias educacionais (Dispositivos mobile, Realidade Virtual, Aplicativos da Web, Softwares e outros);

EAD e mídias digitais.

Requisitos e 
qualificações:

Criatividade e Proatividade;

Perfil investigativo e inovador, aberto a propor soluções baseadas em estratégias didáticas e metodologias ativas da Educação  
Digital;

Comprometimento  na  mediação  de  diálogos  entre  professores,  coordenadores  e  demais  partes  envolvidas  nos  projetos 
educacionais;

Facilidade para trabalhar com equipe multidisciplinar;

Boa comunicação para realizar apresentações e facilidade na elaboração de conteúdos educacionais.

Necessita de experiências 
anteriores?

NÃO



VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Vaga 2 Bolsista – Mestrando ou Doutorando (1 vaga)

Grau de Escolaridade: Cursando Mestrado ou Doutorado em quaisquer áreas do conhecimento na UFSC

Área de formação Graduação em Design, Computação, Marketing, Comunicação/Publicidade ou Jornalismo  

Valor mensal da bolsa R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

Período (meses)[1] 2+10

[1] o(a) bolsista será avaliado(a) nos dois primeiros meses quanto a sua atuação. Em caso de aprovação, seu contrato 
poderá ser renovado.

Carga horária: 20h/semana

Atividades: Atividades de design gráfico-digital  e editoração digital:  layout e arte final  de folders,  banners ou cartazes digitais;  criação e 
produção gráfico-digital de produtos editoriais: livros, apostilas e materiais afins.

Conhecimentos: Conhecimento e domínio funcional  de programas e modelos gráfico-digitais  e gráficos editoriais;  experiência evidenciada em 
portfólio de produtos digitais já realizados.



Requisitos e 
qualificações:

Criatividade e Proatividade;

Perfil investigativo e inovador, aberto a propor soluções baseadas em estratégias didáticas e metodologias ativas da Educação  
Digital;

Comprometimento  na  mediação  de  diálogos  entre  professores,  coordenadores  e  demais  partes  envolvidas  nos  projetos  
educacionais;

Facilidade para trabalhar com equipe multidisciplinar;

Boa comunicação para realizar apresentações e facilidade na elaboração de conteúdos educacionais.

Necessita de experiências 
anteriores?

NÃO



VAGA: REVISOR TEXTUAL

Vaga 3 Bolsista – Mestrando ou Doutorando (1 vaga)

Grau de Escolaridade: Cursando Mestrado ou Doutorado em quaisquer áreas do conhecimento na UFSC

Área de formação Graduação em Letras Português ou Jornalismo

Valor mensal da bolsa R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

Período (meses)[1] 2+10

[1] o(a) bolsista será avaliado(a) nos dois primeiros meses quanto a sua atuação. Em caso de aprovação, seu contrato 
poderá ser renovado.

Carga horária: 20h/semana

Atividades: Serviços de revisão de texto, caracterizados pela revisão gramatical de textos no idioma português.

Conhecimentos: Manuseio editores populares como Word, Google Docs e LibreOffice;

Consultas aos dicionários online tradicionais;

Colaboração com dicionários criativos;

Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa.



Requisitos e 
qualificações:

Criatividade e Proatividade;

Perfil investigativo e inovador, aberto a propor soluções baseadas em estratégias didáticas e metodologias ativas da Educação  
Digital;

Comprometimento  na  mediação  de  diálogos  entre  professores,  coordenadores  e  demais  partes  envolvidas  nos  projetos 
educacionais;

Facilidade para trabalhar com equipe multidisciplinar;

Boa comunicação para realizar apresentações e facilidade na elaboração de conteúdos educacionais.

Necessita de experiências 
anteriores?

NÃO



VAGA: OPERADOR DO SISTEMA MOODLE

Vaga 4 Bolsista – GRADUANDO (1 vaga)

Grau de Escolaridade: Cursando Graduação em qualquer curso na UFSC

Área de formação Qualquer curso

Valor mensal da bolsa R$ 1.000,00 (mil reais)

Período (meses)[1] 2+10

[1] o(a) bolsista será avaliado(a) nos dois primeiros meses quanto a sua atuação. Em caso de aprovação, seu contrato 
poderá ser renovado.

Carga horária: 20h/semana

Atividades:
Apoio no desenvolvimento das disciplinas no moodle UFSC;

Apoio ao professor no acompanhamento da execução das atividades dos discentes no moodle UFSC (relatórios);

Auxiliar os alunos quanto ao uso da plataforma Moodle;

Apoio no desenvolvimento de relatórios de acompanhamento de atividades do projeto.

Conhecimentos gerais:
Criatividade e proatividade;



Facilidade para trabalhar em equipe e boa comunicação escrita e verbal.

Conhecimentos 
específicos: Conhecimento sobre a plataforma Moodle;

Conhecimento em linguagem PHP

Suporte à plataforma Moodle na realização de procedimentos e atividades relacionados à gestão de recursos;

Elaboração de relatórios de acompanhamento;

Gerenciamento de sala virtual meet ou Plataforma RNP.

Inglês básico.

Necessita de experiências 
anteriores?

NÃO



VAGA: WEBSITE E REDES SOCIAIS

Vaga 5 Bolsista – GRADUANDO (1 vaga)

Grau de Escolaridade: Cursando Graduação em qualquer curso na UFSC

Área de formação Qualquer curso

Valor mensal da bolsa R$ 1.000,00 (mil reais)

Período (meses)[1] 2+10

[1] o(a) bolsista será avaliado(a) nos dois primeiros meses quanto a sua atuação. Em caso de aprovação, seu contrato 
poderá ser renovado.

Carga horária: 20h/semana

Atividades:
Construção e manutenção de website;

Geração de conteúdos para o website e redes sociais;

Apoio no desenvolvimento de relatórios de acompanhamento de atividades do projeto.

Conhecimentos gerais:
Criatividade e proatividade;

Facilidade para trabalhar em equipe e boa comunicação escrita e verbal.



Conhecimentos 
específicos: Photoshop, HTML, CSS, WordPress, Design de Interface, UX, PHP;

Fundamentos do Design

Integração de conteúdos com as redes sociais;

Inglês básico.

Necessita de experiências 
anteriores?

NÃO



VAGA: EDITOR DE VÍDEOS 

Vaga 6 Bolsista – GRADUANDO (1 vaga)

Grau de Escolaridade: Cursando Graduação em qualquer curso na UFSC

Área de formação Qualquer curso (preferencialmente Cinema, Animação e Jornalismo)

Valor mensal da bolsa R$ 1.000,00 (mil reais)

Período (meses)[1] 2+10

[1] o(a) bolsista será avaliado(a) nos dois primeiros meses quanto a sua atuação. Em caso de aprovação, seu contrato 
poderá ser renovado.

Carga horária: 20h/semana

Atividades: Auxiliar na elaboração de roteiros de vídeo aulas com os professores; gravar e/ou transmitir ao vivo (streaming) aulas, 
vídeo  aulas,  seminários  e  atividades  acadêmicas;  fazer  edição  de  videoconferências,  vídeo  aulas  e  vídeos 
institucionais;  apoiar  os  professores  durante  videoconferências;  publicar  vídeos  no  Moodle,  Youtube  e  outras 
plataformas digitais.

Conhecimentos: Domínio de softwares e aplicativos: Word, Excel, Pacote Adobe (Premiere, After Effects, Photoshop, Audition, Animate, 
Character Animator), Youtube, Vimeo, redes sociais e outros.



Requisitos e 
qualificações:

Criatividade e Proatividade;

Perfil investigativo e inovador, aberto a propor soluções baseadas em estratégias didáticas e metodologias ativas da Educação  
Digital;

Comprometimento  na  mediação  de  diálogos  entre  professores,  coordenadores  e  demais  partes  envolvidas  nos  projetos 
educacionais;

Facilidade para trabalhar com equipe multidisciplinar;

Boa comunicação para realizar apresentações e facilidade na elaboração de conteúdos educacionais.

Necessita de experiências 
anteriores?

SIM
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