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EDITAL FGD N.º 42/2021 
 

DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA, DE RECURSOS DIGITAIS E DE 
CAPACITAÇÃO ORIENTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO 

SUSTENTÁVEL (traDUS) / NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO 
ACESSO À TERRA URBANIZADA 

 
A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), por meio do Núcleo de 
Pesquisa e Extensão Acesso à Terra Urbanizada, torna público o presente Edital 
de seleção de 3 (três) bolsistas para o Desenvolvimento de Campanha, de 
Recursos Digitais e de Capacitação Orientados Para o Desenvolvimento 
Urbano Sustentável (traDUS), de acordo com as condições definidas neste Edital. 

 
1. DAS VAGAS 
 

1.1. Encontra-se disponível até 3 (três) vagas de bolsistas, para selecionar 
candidatas e candidatos que deverão disponibilizar ou produzir imagens para 
compor o Banco de Imagens, voltadas para o Projeto traDUS (sob a Coordenação do 
professor Dr. Almir Mariano de Sousa Júnior), que será preenchida conforme o 
cronograma do projeto. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas na modalidade online, no período 
indicado no QUADRO II, item 9.1 desde edital. 
 

2.2. Os candidatos deverão fazer a inscrição preenchendo o formulário online 
disponível no endereço eletrônico: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCi9YZqO0Xmp-
_11co48HXhKdUrTDvvLZp1UAImIZWrPgeIw/viewform?usp=sf_link 

 

2.3. Será considerada somente a última inscrição realizada. 
 

3. DOS DOCUMENTOS 
 

3.1. Os documentos necessários para a inscrição são os seguintes: 

a. Documento de identificação com foto e dentro do prazo de validade; 
b. Histórico Escolar da Graduação; 
c. Currículo atualizado (preferencialmente o currículo Lattes); 
d. O candidato deverá anexar certificado(s), declaração(ões), algum projeto, 

planilha, serviço ou atividade desenvolvida na área do projeto, que comprove 
experiência ou habilidades. 

 

4. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 
 

4.1. CRITÉRIOS GERAIS  

a. Estar regularmente matriculado(a) como estudante de graduação. 
b. Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades, 

incluindo finais de semana, quando necessário. 

mailto:fgd@fgduque.org.br
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5. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 

5.1. O Processo seletivo buscará selecionar candidatas e candidatos que deverão 
disponibilizar ou produzir imagens para compor o Banco de Imagens do Projeto 
traDUS. 
 

5.2. O processo seletivo será composto pela seguinte etapa: 

a. Análise do currículo, portfólio e imagens referentes a um dos temas descritos 
do ANEXO I, de caráter classificatório e eliminatório. 

i. Candidatos e candidatas deverão apresentar imagens a partir da 
escolha de um dos temas do roteiro do ANEXO I. 

b. Entrevista com candidatos aprovados na análise de currículo e portfólio de 
caráter classificatório e eliminatório. 

i. Serão classificados para etapa de entrevista o quíntuplo da quantidade 
de vagas por perfil. 

 

5.3. Em casos de empate, serão aplicados os seguintes critérios de desempate: 

a. O Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) será utilizado como critério de 
desempate, caso haja igualdade na avaliação; 

b. Permanecendo o empate, o(a) candidato(a) mais velho(a) ficará com a vaga. 
 

6. PERFIS DOS CANDIDATOS 
 

6.1. Os perfis dos candidatos, habilidades e requisitos por vaga estão listados a 
seguir: 
 

QUADRO I - PERFIS DOS CANDIDATOS, HABILIDADES E REQUISITOS 

QUANTIDADE 
DE VAGAS 

PERFIL HABILIDADES REQUISITOS 

Até 1 para 
região sudeste 

Banco de 
imagens 

Necessário: 

- Possuir e operar com autonomia 
equipamentos próprios de filmagem, 
fotografia e captação de som, bem 
como seus acessórios; 

- Atender aos tipos de imagens 
especificadas no Roteiro de Imagens 
do Anexo 1; 

-  Vivência de produção e 
conhecimento de linguagem 
audiovisual; 

-  Conhecimento e manejo de 
câmeras broadcast, dslr ou mirrorless 
(WB, ZEBRA, SHUTTER SPEED, 
DIAFRAGMA, etc.) 

-  Conhecimentos básicos com Adobe 
Premiere. 

- Experiência em trabalhar de forma 

Estudantes de 
graduação de 
qualquer 
universidade da 
região sudeste. 
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colaborativa, com colegas de 
diferentes áreas. 

- Experiência em trabalhar de forma 

autônoma e disciplinada; 

Até 1 para 
região sul 

Banco de 
imagens 

Necessário: 

-  Possuir e operar com autonomia 
equipamentos próprios de filmagem, 
fotografia e captação de som, bem 
como seus acessórios; 

- Atender aos tipos de imagens 
especificadas no Roteiro de Imagens 
do Anexo 1; 

- Vivência de produção e 
conhecimento de linguagem 
audiovisual; 

- Conhecimento e manejo de 
câmeras broadcast, dslr ou mirrorless 
(WB, ZEBRA, SHUTTER SPEED, 
DIAFRAGMA, etc.) 

- Conhecimentos básicos com Adobe 
Premiere. 

- Experiência em trabalhar de forma 
colaborativa, com colegas de 
diferentes áreas. 

- Experiência em trabalhar de forma 

autônoma e disciplinada; 

Estudantes de 
graduação de 
qualquer 
universidade da 
região sul. 

Até 1 para 
região Centro-

oeste 

Banco de 
imagens 

Necessário: 

-  Possuir e operar com autonomia 
equipamentos próprios de filmagem, 
fotografia e captação de som, bem 
como seus acessórios; 

- Atender aos tipos de imagens 
especificadas no Roteiro de Imagens 
do Anexo 1; 

- Vivência de produção e 
conhecimento de linguagem 
audiovisual; 

- Conhecimento e manejo de 
câmeras broadcast, dslr ou mirrorless 
(WB, ZEBRA, SHUTTER SPEED, 
DIAFRAGMA, etc.) 

- Conhecimentos básicos com Adobe 
Premiere. 

- Experiência em trabalhar de forma 
colaborativa, com colegas de 
diferentes áreas. 

- Experiência em trabalhar de forma 

autônoma e disciplinada; 

Estudantes de 
graduação de 
qualquer 
universidade da 
região Centro-
oeste. 
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7. PRODUTOS ESPERADOS DO BOLSISTA 
 

7.1. Quantidade de vídeos gravados- Produção de 2 horas de vídeos semanais, 
divididos em takes de cerca de 30 s- totalizando 120 a 240 takes (semanal);  
 
7.2. Os vídeos deverão respeitar a especificação que compõe o Anexo 1 e a 
definição dos temas serem dará em acordo com representantes do Projeto traDUS; 
 
7.3. Qualidade da Imagem: mínimo de FullHD; 
 
7.4. O material deverá ser entregue catalogado, arquivado por temas, e será de 
responsabilidade do profissional fazer o upload do material em drive especificado 
pelo Projeto traDUS; 
 
7.5. Imagens de grupos de pessoas não pode ter foco nos rostos, para que não 
implique na necessidade de Termos de Direito de Uso de Imagens; 
 
7.6. Imagens de cidades: não ser imagens que identifique o lugar obviamente 
reconhecível, por exemplo Av Paulista, Copacabana etc; 

 
7.7. Imagens com a rotina de cidades e ambientes urbanos, deslocamentos diários, 
convívio social, parques, feiras, meios de transporte comuns na região; 
 
7.8. Áreas comerciais e habitacionais; 
 
7.9. Áreas populosas e menos populosas; 
 
7.10. Diversidade de paisagens e ocupações; 
 
7.11. Paisagens naturais e ocupações urbanas – relações entre o construído e o não 
construído; 
 
7.12. Registros de patrimônio cultural. 
 
8. DO USO DOS PRODUTOS GERADOS 

 
8.1. Produções audiovisuais e fotográficas no Brasil e no mundo, sem limite de 
exibição e tempo através das diversas redes sociais do Projeto TraDUS: UFERSA e 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR e demais parcerias de trabalho da 
Universidade ou MDR. 
 
8.2. Conteúdo audiovisual; 
 
8.3. Publicidade institucional; 
 
8.4. Desenvolvimento de ações de marketing relacionadas à Campanha, de 
recursos digitais e de capacitação orientados para o desenvolvimento urbano 
sustentável. 

mailto:fgd@fgduque.org.br
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9. DO PROCESSO SELETIVO 
 
9.1. O processo seletivo será realizado conforme descrição a seguir: 
 

QUADRO II - CRONOGRAMA 

PERÍODO AÇÃO 

21/07/2021 Divulgação do Edital. 

21/07/2021 a 04/08/2021 Inscrição eletrônica com envio de documentação completa. 

06/08/2021 Homologação das inscrições que atenderam aos requisitos. 

09/08/2021e 13/08/2021 Análise de Currículo e Portfólio. 

16/08/2021 Resultado da análise de Currículo e Portfólio. 

18/08/2021 a 20/08/2021 Etapa de entrevistas. 

23/08/2021 Resultado do processo seletivo. 

 
9.2. A ausência do candidato para participar de qualquer uma das etapas, implicará 
na sua imediata exclusão do processo seletivo. 
 
9.3. A qualquer tempo, o aluno poderá ser excluído do processo seletivo, desde que 
verificada qualquer falsidade nas declarações ou irregularidade nos documentos 
apresentados ou o acúmulo de outro tipo de bolsa. 

 
10. DOS RESULTADOS 
 
10.1. Os resultados serão divulgados pela Fundação Guimarães Duque (FGD), 
através do seu site (www.fgduque.org.br) e enviados por e-mail aos candidatos. 
 
11. DOS HORÁRIOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA E DA 

CONCESSÃO DE BOLSAS 
 
11.1. As atividades do bolsista deverão ser cumpridas nos dias e horários 
especificados pela coordenação do Projeto, observadas as exigências das ações de 
natureza formativa e de pesquisa do projeto e as necessidades das ações 
desenvolvidas. 
 
11.2.  As atividades serão desenvolvidas em horários compatíveis com as atividades 
acadêmicas dos alunos nos seus respectivos cursos, e nos finais de semana e 
feriado, caso seja necessário. 
 
11.3. O estudante de graduação bolsista do traDUS, receberá mensalmente uma 
bolsa de R$ 1.240,00;  
 
11.4. O bolsista será desligado do programa nos seguintes casos: 

a. Conclusão, trancamento de matrícula institucional ou abandono de curso de 
graduação; 

mailto:fgd@fgduque.org.br
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b. Desistência do Programa; 
c. Descumprimento da carga horária semanal; 
d. Descumprimento das obrigações junto à coordenação do Projeto. 

 
12. DOS CASOS OMISSOS 
 
12.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Projeto. 
. 

 
 
 

Mossoró – RN, 21 de julho de 2021. 
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ANEXO I 
LISTA DE TEMAS PARA O BANCO DE IMAGENS 

 

 

TEMA  TIPOS DE IMAGENS 
DESCRIÇÃO 

IMAGEM 

Sustentabilidade 

Agricultura familiar orgância, feiras agroecológicas, 
hortas urbanas, Usinas/ cooperativas de reciclagem, 
bancos comunitários/ moedas locais sendo usadas, 
pesca ribeirinha, desmatamento, obras de 
barragens, hidrelétricas, parques eólicos, solares, 
produção agronegócio, desastres ambientais, 
bioconstruções. 

Imagens aéreas, Plano 
Geral, Plano Médio 

Demografia/ diversidade 

populacional 

Diversidade de cultura, raça, gerações, gênero: 
crianças, jovens, adultos(as), idosos(as), 
brancos(as), negros(as), mestiços(as), pessoas de 
diferentes regiões do país, migrantes, imigrantes, 
mulheres, homens, heteros, LGBTQiA+, pessoas 
com deficiencia, comunidades tradicionais: 
quilombolas, indígenas, ribeirinhas etc. 

Plano Médio e Plano 
Detalhe  

Espaços Públicos/ Praças 

Praças, áreas verde, arborizadas, de lazer, ruas 
usadas como recreação, uso de praças com internet 
pública. 

Imagens aéreas, Plano 
Geral, Plano Médio, 

Plano Detalhe 

Áreas de risco 
Locais sujeitos a desmoronamento, alagamento, 
incêndio. 

Plano Geral e Plano 
Médio 

Habitação 

Diferentes tipos de formas de morar e padrões de 
ocupação: Ruas em bairros residenciais, bairros 
mistos, condomínios verticais e horizontais, cortiços, 
palafitas, casas em taipa, assentamentos rurais, 
acampamentos, ocupações em terrenos, prédios 
ocupados, moradia emergencial para 
refugiadas(os), favelas, assentamentos, moradores 
em situação de rua. Em regiões centrais, em 
bairros, em bairros em expansão, moradias 
conectadas às redes urbanas, moradias isoladas da 
rede urbana, em bairros residenciais sem estrutura 
de comércio e equipamentos sociais, em bairros 
com estrutura etc. 

Imagens aéreas, Plano 
Geral, Plano Médio 

Desigualdade 

Periferia, favelas, bairros nobres, moradores em 
situação de rua, mobilidade, metros, ônibus, 
imagens de pessoas esperando transporte, ônibus 
lotado, etc. 

Imagens aéreas, Plano 
Geral, Plano Médio, 

Plano Detalhe 

Natureza/ Corpos 
hídricos/ Meio 

ambiente 

Paisagens, vegetação dos mais diversos biomas 
(caatinga, mata atlântica, cerrado, etc.): mata, 
montanhas, Rios, lagos, represas, lagoas, mangues, 
animais, relação equilibrada e desequilibrada 
homem-natureza etc. 

Imagens aéreas, Plano 
Geral, Plano Médio, 

Plano Detalhe 

Mobilidade Urbana 
Ônibus, VLTs, trens, metrôs, bicicletas, motos, 
carros, patinete, carroças, pedestres, calçadas, 
ciclovias/ciclofaixas, caminhões, caminhão de lixo. 

Imagens aéreas, Plano 
Geral, Plano Médio, 

Plano Detalhe 

Saneamento 
ETA's, ETE's, despejo de rejeitos em esgotos em 
rios, esgotos à céu aberto, obras de saneamento 
etc. 

Imagens aéreas, Plano 
Geral, Plano Médio, 

Plano Detalhe 

mailto:fgd@fgduque.org.br
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Infraestrutura: 
Resíduos Sólidos, 
Energia, Drenagem 

Infraestruturas implantadas e em obras. Estações 
de Tratamento de Água e Esgoto: implantadas e em 
obra,. Lixões e Aterros sanitários, Coleta de lixo, 
Posteamento de Energia, fiação, fiação 
emaranhada, esgoto a céu-aberto, ruas sem e com 
pavimentação. 

Imagens aéreas, Plano 
Geral, Plano Médio, 

Plano Detalhe 

Movimentação   Pessoas e fluxo de diferentes transportes  
Imagens aéreas, Plano 

Geral, Plano Médio, 
Plano Detalhe 

Tipos de Cidades 

Cidades pequenas, médias, grandes: mostrando 
diversidade de adensamento, ocupação, 
espraiamento, horizontes, limites entre urbano/rural, 
cidades/bairros projetados, litorâneas, históricas, 
industriais, portuárias, amazônicas. 

Imagens aéreas, Plano 
Geral, Plano Médio 

Descaso  
Abandono de patrimônio público, áreas sujas, 
Bancos, paradas de ônibus mal cuidados, lixeiras 
quebradas. 

 Plano Geral, Plano 
Médio, Plano Detalhe 

Insegurança 
Trechos de ruas escuras, grandes trecho de ruas 
muradas, sem janelas, com vegetação alta, 
insegura. 

 Plano Geral, Plano 
Médio, Plano Detalhe 

Tecnologia  

Carros de aplicativo, transporte público acessíveis, 
pessoas fazendo uso de equipamentos 
tecnológicos, placas de sinalização de wi-fi público. 
Tecnologia social: moedas sociais locais, em 
produção: técnicas construtivas, produção agrícola 
etc. 

Plano Médio e Plano 
Detalhe  

Participação popular e 
Manifestações de ruas 

Reuniões, audiências e assembleias públicas, 
manifestações de ruas reivindicando direitos sociais: 
moradia, trabalho, transporte, Reuniões em que 
população esteja produzindo maquetes,  discutindo 
envolta de uma mesa com mapas, opinando etc 

 Plano Geral, Plano 
Médio, Plano Detalhe 

Equipamentos 
Urbanos/ Edificios 

Estacionamentos, vias, centros culturais, museus, 
teatros, cinemas, estádios, parques, torres de 
energia elétrica, delegacias/ postos policiais, Igrejas, 
museus, mercados, feiras fóruns, instituições de 
ensino, hospitais, creches, centro culturais, Edifícios 
de uso misto: moradia e comércio/institucionais no 
térreo. 

Imagens aéreas, Plano 
Geral, Plano Médio, 

Plano Detalhe 

Trabalho e economia 

Pessoas trabalhando em empregos formais ou 
informais. Trabalhadores de comércios, Uber, 
delivery, feiras, artesanato, comércio local, 
telemarketing, chão de fábrica tecnológico, 
trabalhadores hospitais, home office, educação on 
line, trabalhadores do campo, pesca, catadoras de 
mangaba, marisqueiras,  catadores de caranguejo, 
ambulantes, trabalhadora doméstica, Centros de 
cadastro de trabalhadores, candidatos em filas de 
emprego etc.  

 Plano Médio, Plano 
Detalhe 

Área Rural 
Lavouras, trabalhadores do campo, animais 
(pecuária), irrigação, produção de alimentos familiar, 
assentamentos rurais, agronegócio etc. 

Imagens aéreas, Plano 
Geral, Plano Médio, 

Plano Detalhe 

Monumentos 
Imagens, Bustos e estátuas em praças, obeliscos 
ou monumentos, locais com pessoas observando 
monumentos etc. 

 Plano Médio, Plano 
Detalhe 

mailto:fgd@fgduque.org.br
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Trânsito 

Aglomerado de veículos em movimento ou parados, 
semáforos mudando de cor, placas de trânsito e de 
lugares, blitz, postos de fiscalização da polícia 
rodoviária, fiscalização eletrônica de velocidade, 
câmeras de trânsito. 

Imagens aéreas, Plano 
Geral, Plano Médio, 

Plano Detalhe 

Esporte e lazer  
Pessoas se exercitando, correndo, caminhando, 
pedalando, jogando bola etc., em espaços públicos.  

Imagens aéreas, Plano 
Geral, Plano Médio, 

Plano Detalhe 

Interação  Pessoas dialogando, cenas de dia-a-dia. 
Plano Médio, Plano 

Detalhe 

Urbanismo tático 

Artes nas paredes e/ou pisos, ruas fechadas para 
usos diversos, mobiliários na rua, atividades sendo 
praticadas em ruas fechadas: jogos, danças, cinema 
ao ar livre, etc., pintura ou barreiras para ampliar o 
uso do pedestre nas ruas movimentadas. 

 Plano Geral, Plano 
Médio, Plano Detalhe 

Elementos Urbanos  

Semáforos tradicionais, inteligentes, pontos de 
ônibus simples e digitais, calçadas, meio-fio, postes, 
bancos em espaços públicos, faixas de pedestres, 
Cercas, grades, lixeiras, caçambas, containers, 
brinquedos de parques, pontes. 

Plano Médio, Plano 
Detalhe 

Tempo  Amanhecer e Pôr do Sol 
Plano Geral e Plano 

Médio 

Cultura  

Atividades culturais na rua (em diferentes tipos de 
cidades): festas típicas, tradicionais de diversos 
grupos representativos, eventos, shows públicos, 
apresentações variadas. 

Plano Médio, Plano 
Detalhe 
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