
1 
 

Universidade Federal de Santa Catarina  
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
Laboratório de Antropologia Social  
Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades  
 

EDITAL Nº 002/2014/NIGS/UFSC  

SELEÇÃO DE BOLSISTA DE APOIO TÉCNICO 

O Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS), vinculado ao 
Laboratório de Antropologia Social do Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
(CFH) da Universidade Federal de Santa Catarina, torna público que estão 
abertas as inscrições para o processo de seletivo de bolsista de Apoio Técnico. 

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1 A bolsa de apoio técnico está vinculada a projeto “Feminismo, ciências e 
educação: relações de poder e transmissão de conhecimento” financiado pelo 
CNPq, podendo ser ocupada por discente de todos os cursos de graduação da 
UFSC, regularmente matriculada/o, desde que atendendo às condições 
descritas nos itens 2 e 3 deste edital.  

1.2 A/O bolsista deverá dedicar ao projeto 20h semanais, a serem cumpridas 
em atividades no Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades e em 
outras atividades acadêmicas vinculadas aos eixos do projeto. 

1.3 A remuneração da bolsa é de R $ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 

 
2. DAS ATRIBUIÇÕES DA/O BOLSISTA  

2.1 A bolsa destina-se, preferencialmente, a graduanda/o dos cursos de 
jornalismo ou design gráfico com conhecimentos em informática (pacote 
Office), photoshop, illustrator e corel (nivel básico) sendo as suas atribuições: 

2.1.1 Atualização e manutenção do site do NIGS, incluindo notícias sobre 
projetos, disciplinas e eventos realizados pelo núcleo; 

2.1.2 Elaboração de folders, banners, cartazes, capas de livros e outros 
trabalhos gráficos de divulgação das atividades dos projetos do núcleo;  

2.1.3 Participar das atividades de formação e extensão realizadas e apoiadas 
pelo NIGS, como palestras, grupos de estudo, defesas de teses e outros 
eventos; 

2.1.4 Escrever relatórios periódicos sobre as atividades realizadas no quadro 
da bolsa e participar de reuniões da equipe. 

 
3. DOS REQUISITOS 
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3.1 São requisitos para o preenchimento da vaga: 

3.1.1 Estar devidamente matriculado em curso de Graduação da Universidade 
Federal de Santa Catarina; 

3.1.2 Ter boa redação para elaborar textos de divulgação; 

3.1.3 Ter os conhecimentos básicos descritos no item 2.1; 

3.1.4 Disponibilidade de horário para atuar no projeto e participar de reuniões e 
outras atividades em horários marcados com antecedência. 

 
4. DA INSCRIÇÃO  

4.1 Para se inscrever, as/os interessadas/os deverão enviar e-mail para 
estudosdegenero@gmail.com até as 24h do dia 8 de setembro de 2014, 
indicando no título o número do edital ao qual está se inscrevendo. A 
confirmação da inscrição ocorrerá mediante resposta da organização e 
agendamento de entrevista para seleção.  

4.2 No momento da entrevista, as/os candidatas/os deverão levar:  

4.2.1 Cópia do comprovante de matrícula do semestre vigente;  

4.2.2 Cópia do Histórico Escolar;  

4.2.3 Curriculum Lattes (se tiver);  

4.3 Caso as/os candidatas/os não recebam confirmação de sua inscrição, 
deverão ir diretamente ao IEG (Sala 201 no 2º andar do prédio D do CFH-
UFSC) no dia 10 de setembro de 2014 entre 13 e 15h.  

 
5. DA SELEÇÃO  

5.1 A entrevista constará de perguntas relativas aos conhecimentos da/o 
aluna/o sobre suas habilidades nas áreas citadas nos itens 2 e 3, privilegiando 
candidatas/os que possuam conhecimento na manutenção de sites (código 
HTML) e que tenham interesse por questões de gênero e bom aproveitamento 
acadêmico.  

 
6. DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1 O resultado da seleção será enviado por e-mail à/ao candidata/o no dia 11 
de setembro de 2014. 

 
7. INFORMAÇÕES  

mailto:estudosdegenero@gmail.com
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7.1 Outras Informações podem ser obtidas pelo e-mail 
estudosdegenero@gmail.com ou pelo telefone (48) 3721-6440 no período da 
tarde. 

 
Florianópolis, 29 de agosto de 2014. 

 

 
Profa. Dra. Miriam Pillar Grossi 

Coordenadora do NIGS 
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