INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO SELETIVO PARA OS
ESTUDANTES CANDIDATOS ÀS VAGAS DE DESIGNERS :
1.O Processo Seletivo efetivar-se-á em 02 (duas) fases, na forma abaixo descrita:
• PRIMEIRA FASE: Análise de portfólio, de caráter eliminatório. O Portfólio
deverá ser disponibilizado no ato da inscrição no site http://
www.bepiducb.com.br e o resultado dos alunos selecionados para segunda
fase será disponibilizado no mesmo site até 05/10/2018;
• SEGUNDA FASE: Entrevista, de caráter classificatório, a ser realizada no
período de 09/10/2018 a 10/10/2018, no Campus de Taguatinga da UCB, em
horário previamente agendado, com duração máxima de 20 minutos.
2. Os candidatos selecionados serão contratados a partir de 01/02/2019 até
31/12/2020.
3. O valor da bolsa mensal é de R$1.100,00 (um mil e cem reais).
4. Estão disponíveis 10 (dez) vagas.
5. A capacitação será realizada a partir de 01/02/2019 até 31/12/2020.
6. Requisitos:
• Realizar a inscrição através do preenchimento do Formulário de Inscrição,
disponível no site http://www.bepiducb.com.br, até às 23:59 hs (horário de
Brasília - DF) do dia 30/09/2018;
• Estar regularmente matriculado em qualquer curso de graduação da
Universidade Católica de Brasília durante todo o período de capacitação.
Poderão participar do processo seletivo alunos de outras instituições, desde
que atendam este requisito, através da apresentação, até 06/12/2018, da
Declaração de Aluno Regularmente matriculado na Universidade Católica
de Brasília.
• Estar previsto para colar grau a partir de 01/12/2020;
• Ter disponibilidade de 20 horas semanais, de 2ª a 6ª-feira em horário
vespertino, das 14 às 18hs, para se dedicar às atividades do projeto, a
serem desenvolvidas no Bloco N do Campus I da Universidade Católica de
Brasília em Taguatinga – DF;
• Portfólio:
o Na inscrição o candidato deverá disponibilizar o portfólio em
formato pdf e/ou em uma plataforma on-line, conforme descrito no
item 4.1;
o O portfólio deverá conter projetos de representação gráfica podendo
ser: ilustração , layout, diagramação, modelagem 3D, animação,
desenho técnico, identidade visual, desenho manual, pintura.
7. Do resultado preliminar da Seleção:

•

O resultado preliminar da seleção, após o período de interposição de
recursos, será publicado no dia 31/10/2018, a partir das 18hs, no site de
inscrição.

8. Do resultado definitivo da Seleção:
• O resultado definitivo da seleção será publicado no dia 06/12/2018 após a
apresentação, pelos candidatos constantes da lista preliminar, da
Declaração de Aluno Regular fornecido pela Universidade Católica de
Brasília;
• No dia 06/12/2018 até às 23:59hrs será apresentada a lista definitiva dos
alunos aprovados.

