
 

Av. Fernando Corrêa da Costa 2367 
Campus da UFMT 

Bairro Boa Esperança 
CEP: 78.060-900/Cuiabá-MT 

Telefone: 0xx65 3661-3900 
Fax: 0xx65 3628-1220 

www.fundacaouniselva.org.br 
 

 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE PESSOAL PARA CONTRATAÇÃO DE  BOLSISTAS 
FUNDAÇÃO UNISELVA - EDITAL Nº 005/2015  

 

O COORDENADOR DO CONVÊNIO Nº791556/2013/SICONV, POR MEIO DA FUNDAÇÃO DE 
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO - 
FUNDAÇÃO UNISELVA, no uso de suas atribuições legais e de convênio, e de acordo com a Lei n. 
8958/94,  comunica  a  realização  de  processo  seletivo  para  seleção  de  bolsistas  para  o  Campus 
Universitário do Araguaia. 

 

Cargo: Bolsista para equipe do Núcleo de Produção Digital/NPD/UFMT/CUA/Unidade Barra do Garças 
- Conforme Plano de Trabalho do projeto: Meta 03 (Etapa 01, Item 10) e Meta 04 ( Etapa 01, Item 10). 
 

 

Número de vagas: 02 vagas 
Período: 03 meses 
Remuneração: R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

 

Requisitos: 
� Estar regularmente matriculado no curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, 

Publicidade e Propaganda, Rádio e TV, ou áreas afins; 
� Coeficiente geral do aluno; 
� Facilidade de comunicação e trabalho em equipe; 
� Conhecimento básico de idiomas: ingles e espanhol;  
� Carta de intenção do candidato, apresentando os motivos que o levaram a concorrer ao pleito; 
� Não ser beneficiário de outra categoria de bolsa; 

 

Descrição sumária das atribuições dos cargos: 
(a) Apoio na produção do Documentário de Média Metragem sobre a padroeira do Araguaia (conforme 
META 03 -  CONVÊNIO Nº791556/2013/SICONV); 
(b) Apoio na produção da Série de 05 capítulos sobre o patrimônio material e immaterial do Araguaia 
(conforme META 04 -  CONVÊNIO Nº791556/2013/SICONV); 
 (c) Transcrição de entrevistas, decupagem de imagens e áudios captados para produção; apoio na 
logística; apoio ao diretor e produtor do documentário e da série. 

 

CALENDÁRIO:  
08/07/2015: publicação de aviso de recebimento de currículo e carta de intenção para o cargo do processo 
de seleção;  
14/07/2015 [prazo final] - Período para entrega de currículos e da carta de intenção (enviar via 
correio eletrônico para o e-mail: nucleodeproducaodigital@gmail.com; 
15/07/2015: entrevistas com a comissão de seleção nomeada. Local: Sala do NPD - Núcleo de Produção 
Digital - UFMT/CUA, das 14:00 às 18:00 h. 
16/07/2015:  divulgação  do  resultado  final.  Local:  Sala do  NPD  - Núcleo  de  Produção  Digital  - 
UFMT/CUA, à partir das 14 h. 
17/07/2015: entrega da documentação exigida para contratação. Local: Sala do NPD - Núcleo de 
Produção Digital - UFMT/CUA, à partir das 14 h. 

 

 

 

Barra do Garças, 08 de julho de 2015. 
 

JOSÉ MARQUES PESSOA 

Coordenador Geral 


