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Edital de inscrição para bolsa PIBIAC do CCJE 

Chamada rápida para inscrição de alunos de graduação regularmente inscritos na 

UFRJ para realizar atividades de designer gráfico, diagramador ou arte-finalista para  

produção de conceitos visuais e organização dos conteúdos da revista Versus e de outros 

materiais de composição gráfica do CCJE. 

 

Dos candidatos: Alunos de graduação regularmente inscritos na UFRJ que tenham 

coeficiente de rendimento acumulado (CRA) maior ou igual a 6,0 (seis), estejam 

cursando, pelo menos, o 3º (terceiro) período letivo e não recebam outra bolsa concedida 

pela UFRJ (exceto as de programas assistenciais da universidade). 

 

Valor da bolsa: R$ 400. 

 

Carga horária: 12 horas semanais. 

 

Período de vigência da bolsa: de 1º de maio de 2020 até 30 de abril de 2021. 

 

Atribuições do bolsista: 

1. Participar de reuniões de controle da pauta e cronograma junto à redação da revista;  

2. Estudar o projeto da Versus junto com os componentes da redação e demais bolsistas;  

3. Acompanhar o cronograma de produção da revista, com atuação de garantir sua 

efetivação; 

4. Desenvolver de projeto gráfico/visual para a revista; 

5. Editar imagens e textos, criação de identidade visual da exposição e demais peças 

gráficas de divulgação; 

6. Ajustar o projeto gráfico da revista com condições de ser hospedado e acessado em 

sites eletrônicos.  
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7. Acompanhar a manutenção da revista do site; 

8. Efetivar ajustes, alterações e modificações para garantir melhor e maior acesso à 

revista;  

9. Submeter as pesquisas de projeto gráfico á Jornalista Responsável. 

 

Procedimento para solicitação de bolsa: A inscrição será feita através de e-mail 

encaminhado para licha@ie.ufrj.br. Deve constar no corpo do e-mail o nome do 

candidato, o número de DRE e seu perfil. Também deve anexar Curriculum-Vitae simples 

(formato livre) e Histórico Escolar (atualizado ou do período anterior). 

 

Divulgação dos resultados: Através do site do CCJE (https://ccje.ufrj.br/). 

 

Cronograma de seleção  

Período de inscrição 5 maio até 11 de maio de 2020. 

Seleção do candidato 12 de maio de 2020 

Divulgação dos resultados 13 de maio de 2020 

 

 

Responsável pela bolsa: Prof. Antonio Luis Licha (CCJE). 

 

Edital vigente: PIBIAC 37/2020 (https://xn--graduao-2wa9a.ufrj.br/images/_PR-

1/Integracao-Academica-DIA/PIBIAC/2020/Editais/Edital-PIBIAC-2020-aprovado-

pelo-CEG.pdf). 
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