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Florianópolis, 20 de março de 2022.

Car@ candidat@ à vaga de estágio no setor de comunicação do CED,

Se a sua inscrição foi homologada você poderá participar da segunda fase do processo seletivo. 
Mas para isso é necessário cumprir algumas tarefas que servirão para dar subsídios à banca de 
avaliação, conforme roteiro abaixo:

1. Até às 23h59min da quarta-feira, dia 22 de março de 2022, você deve:

1.1 Produzir um vídeo curto (de sessenta segundos a cento e oitenta segundos) 
contendo:

a) breve identificação da sua pessoa;

b) descrição das suas qualificações;

c) indicativos sobre o que espera aprender no estágio.

1.1.1 Você não deve enviar o arquivo do vídeo, mas tão somente informar o 
link no campo específico do formulário indicado a seguir para que a banca de avaliação acesse 
o material audiovisual, que deve permanecer armazenado em plataforma de sua preferência (a 
exemplo de ”nuvens”, como o Google Drive, ou canais do Youtube, etc.). Obs.: Por questões de 
privacidade sugerimos não deixar liberado o acesso público ao vídeo.

1.1.2 O vídeo será considerado como recurso de aferição do tópico 
CURRÍCULO, constante no item 6.1 do Edital nº 005, de 08 de março de 2023 [Processo 
Seletivo para Contratação de Estagiários Remunerados] e será avaliado conforme os 
seguintes critérios:

a) Precisão e relevância das informações prestadas (peso 4);

b) Intelegibilidade (Peso 3);

c) Explicitação da relação entre suas qualificações/expectativas e o propósito 
do estágio (Peso 3);

1.2 Enviar uma peça de material gráfico, composta por uma a dez imagens com 
características similares aos “carrosséis” comumente compartilhados em mídias sociais do tipo 
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Instagram (podendo conter texto), buscando responder à seguinte questão: “Por que eu 
deveria ser a pessoa selecionada para esta vaga de estágio?”

1.2.1 O arquivo do material gráfico deverá ser postado através do campo 
específico constante no formulário indicado abaixo;

1.2.2 Preferencialmente salve o material gráfico no formato PDF;

1.2.3 O material gráfico integrará o tópico ENTREVISTA, constante no item 6.1 
do Edital nº 005, de 08 de março de 2023 [Processo Seletivo para Contratação de 
Estagiários Remunerados] e será avaliado conforme os seguintes critérios: 

a) Coerência e relevância da argumentação (Peso 4);

b) Uso adequado de recursos de linguagem verbal e/ou visual (Peso 4);

c) Capacidade de síntese (Peso 2);

2. Preencher o formulário neste link -> https://forms.gle/DSg1ubwZ6Uunkgjd6 e indicar seus 
horários de preferência para realização da entrevista presencial.

3. Comparecer à entrevista presencial no local e horário indicados pela banca de avaliação, em 
informação a ser remetida para seu endereço de e-mail indicado no formulário e também 
publicado no sítio do CED, acessível em www.ced.ufsc.br

Hamilton de Godoy Wielewicki

Diretor do Centro de Ciências da Educação
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