EDITAL DE BOLSA DE CAPACITAÇÃO/PESQUISA PARA DESIGNERS NR
02/2020
O Coordenador do Projeto Apple Developer Academy da Universidade Católica de
Brasília (UCB) estabelece as normas e torna pública a abertura de inscrições para o
concurso destinado a selecionar candidatos para concessão de Bolsas de Capacitação
para estudantes de graduação regularmente matriculados na Universidade Católica de
Brasília.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso regulamentado por este Edital visa selecionar candidatos para
provimento de vagas para concessão de Bolsas de Capacitação/Pesquisa para Designers,
vinculadas ao Projeto Apple Developer Academy da UCB.
1.2. O concurso efetivar-se-á em 02 (duas) fases, na forma abaixo descrita:
a) PRIMEIRA FASE: Análise de portfólio, de caráter eliminatório;
b) SEGUNDA FASE: Entrevista, de caráter classificatório.
1.3. Os candidatos selecionados serão contratados a partir de 18/02/2021 até
31/12/2022.
1.4. O valor da bolsa mensal é de R$1.100,00 (um mil e cem reais).
1.5. Estão disponíveis 10 (dez) vagas.
2. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
O estudante interessado deverá preencher os seguintes requisitos:
a) no ato da inscrição, apresentar declaração do curso de graduação da Universidade
Católica de Brasília que está matriculado;
b) estar regularmente matriculado em um curso de graduação ou de pós-graduação da
Universidade Católica de Brasília durante todo o período de capacitação;
c) não acumular bolsas de Iniciação Científica ou de Projetos de Pesquisa ou Extensão;
d) não ser funcionário público;
e) 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;
f) ter disponibilidade para apresentar os resultados da pesquisa sob a forma de painel ou
exposição oral em eventos técnicos ou científicos;
g) a cada trimestre o estudante deverá apresentar o comprovante de aluno regularmente
matriculado em curso de graduação ou de pós-graduação da UCB.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1.
O
Formulário
de
Inscrição,
disponível
no
site
http://www.developeracademyucb.com.br/, no link Inscrição, deverá ser preenchido até
às 23:59 hs (horário de Brasília - DF) do dia 11/12/2020.
3.2. Na inscrição o candidato deverá disponibilizar o link do portfólio, conforme
descrito no item 4.1.
3.3. O candidato selecionado na primeira fase, deverá entregar os seguintes documentos
no dia da entrevista:
- Currículo Lattes;

- Histórico Escolar.
4. DA SELEÇÃO
4.1. A PRIMEIRA FASE será constituída por análise de portfólio dos candidatos:
a) O portfólio deverá ser digital em formato pdf e/ou em uma plataforma on-line;
b) O portfólio deverá conter projetos de representação gráfica podendo ser por
exemplo: ilustração, layout, diagramação, modelagem 3D, animação, desenho
técnico, identidade visual, desenho manual, pintura;
4.2. A SEGUNDA FASE será constituída de entrevista a ser realizada no período de
08/02/2021, 09/02/2021 e 10/02/2021, no Campus de Taguatinga da UCB, em horário
previamente agendado, com duração máxima de 60 minutos. Durante a entrevista serão
avaliados qualitativamente o perfil técnico e pessoal do candidato, além de atributos de
criatividade e empreendedorismo. A relação dos candidatos aptos para a segunda fase,
com as respectivas data/hora e local da entrevista, será divulgada no site
http://www.developeracademyucb.com.br/. Caso seja necessário, o candidato préselecionado poderá ser convocado para mais de uma entrevista.
5. DO RESULTADO PRELIMINAR DA SELEÇÃO:
5.1. O resultado da seleção será divulgado até o dia 11/02/2021, a partir das 18:00 hs,
no site de inscrição.
5.2. Poderão ser interpostos recursos relativos aos resultados do processo de seleção,
sob alegação de vícios de forma. Os recursos deverão ser dirigidos ao coordenador do
Projeto e depositados no Bloco N do Campus I da Universidade Católica de Brasília, no
dia 12/02/2021, no horário de 09hs às 18hs.
6. DO RESULTADO DEFINITIVO DA SELEÇÃO:
6.1. O resultado definitivo da seleção será publicado no dia 12/02/2021 às 23:59 hs.
7. REUNIÃO DE AMBIENTAÇÃO
7.1. No dia 18 de fevereiro de 2021, às 14:00 hs, ocorrerá uma reunião com os
estudantes aprovados para uma ambientação com o Projeto e início da capacitação.
Brasília, DF, 03 de novembro de 2020.

Prof Dr Eduardo Amadeu Dutra Moresi
Coordenador do Projeto Apple Developer Academy - UCB

