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Vaga para Assistente de pesquisa  

Projeto: Estudo para estruturação de proposta de Arquitetura de Informação e Visual para 

disseminação do programa Ciência no Mar  

Local de Trabalho: Remoto 

Número de vagas: 01 

Duração: 1 ano  

Critério de Seleção: Análise curricular 

Valor da Bolsa: Até R$ 3.000,00 (a depender da formação e experiência apresentada) 

Dedicação mensal esperada: 160h 

 

Requisitos básicos para a contratação 

EXIGIDOS 

● Graduação em curso de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação em 
Design ou áreas afins;  

● Experiência em criação de interfaces para web;    

● Conhecimentos na área de UX/UI. 

DESEJADOS 

● Leitura e escrita nível básico em Inglês; 

● Proatividade e organização; 

● Familiaridade com ferramentas de prototipação de interfaces. 

 

Principais atividades a serem desenvolvidas 

 

● Apoiar os pesquisadores e a equipe do projeto com relação aos processos de 
arquitetura da informação; 

● Participar de reuniões de alinhamento e levantamento de requisitos com os clientes; 

● Realizar estudo para propor arquiteturas visuais aplicáveis a interfaces web e 
mobile;  
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● Propor modelos de UX interativos; 

● Entregar relatório das atividades desenvolvidas conforme definido pela coordenação 
do projeto e definido em contrato.  

Os interessados deverão encaminhar o currículo profissional atualizado, para o e-mail: 

jessicacosta@ibict.br e thiagoabreu@fundep.com.br até o dia 20/10/2020, com o título “VG 11 

- Assistente de pesquisa”. 

Orientações para envio:  

1. Nomear o currículo com o nome completo do candidato (P.ex: mariamariamaria.pdf);  

2. Enviar o documento no formato PDF;  

3. O e-mail deverá conter o título da vaga.  


