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O Laboratório de Novas Tecnologias (LANTEC) da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) torna público a presente Chamada de abertura de inscrição bem como das 
normas para a seleção de BOLSISTA que atuará como DESIGNER EDUCACIONAL para o curso 
de licenciatura em Letras-Português EaD. 

 
1. DA ESPECIFICAÇÃO 

1.1 DO LOCAL DE ATUAÇÃO 
O Designer atuará no LANTEC, localizado no Centro de Ciências da Educação. 
 

1.2 DAS ATRIBUIÇÕES 
Caberá ao Designer Educacional: 
a) fazer a intermediação entre o Lantec e o Curso licenciatura em Letras-Português 
EaD; 
b) auxiliar professores e tutores no planejamento das disciplinas, buscando 
relacionar os objetivos pedagógicos das mesmas com as novas tecnologias; 
c) gerenciar o processo de revisão dos livros didáticos junto aos professores com 
vistas a adequações, se pertinente; 
d) estar em contato estreito com as equipes de Designer Gráfico e Hipermídia e 
com a equipe de Vídeo do Lantec para que possa acompanhar os processos de 
desenvolvimento e criação de materiais didáticos. 

 
2. DOS REQUISITOS 

Serão requisitos para o preenchimento da vaga: 
2.1 Ser licenciado em Letras-Português e, preferencialmente, pós-graduação (mestrado 

ou doutorado) na referida área; 
2.2 Possuir experiência comprovada de, pelo menos, 01 ano de experiência no ensino 

superior; 
2.3 Preferencialmente ter experiência em educação a distância; 
2.4 Mostrar capacidade de trabalho em equipe e ser proativo.  
 

3. DA CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 
3.1 DA CARGA HORÁRIA 

A carga horária será de 20h semanais de trabalho presencial, a ser ajustada 
conforme necessidades do trabalho e disponibilidade do selecionado. 
 

3.2 DA REMUNERAÇÃO 
O valor da bolsa mensal é R$1.110,00 (mil e cem reais). 
 

4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1 DA DATA E DO LOCAL 

As inscrições deverão ser realizadas no período compreendido entre os dias 14 a 
17 de agosto de 2017, através de e-mail enviado para 
larissazancan.lantec@gmail.com com o título “Inscrição para bolsista de Design 
Educacional”, nome completo no corpo do e-mail e Currículo Lattes anexado. 
 

4.2 DA DOCUMENTAÇÃO 
Os candidatos deverão anexar o Currículo Lattes no e-mail encaminhado para 
inscrição. 



 
5. DA SELEÇÃO 

Os candidatos inscritos serão informados via e-mail sobre a data e horário para a 
entrevista de seleção, que será feita no LANTEC/CED/UFSC 
 

6. DOS RESULTADOS 
6.1 A lista com os nomes dos candidatos selecionados será divulgada na por e-mail e 

na página eletrônica http://www.lantec.ufsc.br/. 
 

7. DA CONTRATAÇÃO 
7.1 DA DOCUMENTAÇÃO 

Será feito contato com o candidato selecionado, no qual será explicitada a 
documentação necessária para a contratação. 
 
 
 
 
 
 

Florianópolis, 14 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

Andrea Brandão Lapa 

Coordenadora do Laboratório de Novas Tecnologias LANTEC/CED/UFSC 

 

 
 


