
VAGA PARA 
BOLSISTA 

PRODUÇÃO 
MULTIMÍDIA 

PROJETO DE EXTENSÃO 
CMCC & ELAS

Estudante de nível superior do curso 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Regime de contratação: Bolsa de Extensão
Período: 08 meses
Carga horária: 4 horas diárias, 20 horas semanais.
Remuneração mensal inicial: R$ 400,00 (quatrocentos reais)
Modelo de Seleção: Análise de Currículo e Entrevista (entrevista 
será marcada posteriormente ao recebimento e análise das 
documentações dos interessados).
Local de trabalho: Home Office
Atribuições: Auxiliar no desenvolvimento e manutenção de 
website, organização e preparo de arquivos digitais e 
comunicação visual
Pré-requisitos: 
• Curso superior em Bacharelado em Ciência e Tecnologia;
• Conhecimento de HTML, CSS e implementação de Scripts  ;
• Gerenciamento de conteúdo - wordpress, joomla;
• Ilustração e animação;
• Familiaridade com pacote Adobe para comunicação visual e 

desenvolvimento web;

Candidatos interessados deverão encaminhar currículo para 
fabianabonela@fundep.com.br com o nome da vaga até o dia 16/06/2021 às 18:00hs, 
identificando o nome do cargo e formação básica no titulo do e-mail.

mailto:agpprojetos@fundep.ufmg.br


VAGA PARA 
BOLSISTA 

PRODUÇÃO 
AUDIOVISUAL 

PROJETO DE EXTENSÃO 
CMCC & ELAS

Estudante de nível superior do curso 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Regime de contratação: Bolsa de Extensão
Período: 08 meses
Carga horária: 4 horas diárias, 20 horas semanais.
Remuneração mensal inicial: R$ 400,00 (quatrocentos reais)
Modelo de Seleção: Análise de Currículo e Entrevista (entrevista 
será marcada posteriormente ao recebimento e análise das 
documentações dos interessados).
Local de trabalho: Home Office
Atribuições: Auxiliar na condução de gravações e preparação de 
material audiovisual, tratamento acústico e de imagem, 
luminosidade e animação
Pré-requisitos: 
• Curso superior em Bacharelado em Ciência e Tecnologia;
• Conhecimento de captação e edição de áudio e vídeo;
• Montagem audiovisual, edição e efeitos;
• Domínio de ferramentas de iluminação, captação, 

renderização e publicação;
• Familiaridade com pacote Adobe para comunicação visual e 

produção audiovisual;

Candidatos interessados deverão encaminhar currículo para 
fabianabonela@fundep.com.br com o nome da vaga até o dia 16/06/2021 às 18:00hs, 
identificando o nome do cargo e formação básica no titulo do e-mail.

mailto:agpprojetos@fundep.ufmg.br

