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EDITAL LAVID N
02/2016  SELEÇÃO DE BOLSISTAS NÚCLEO LAVID 06/2016
PROJETO DE ACESSIBILIDADE

O NPE/LAViD  Núcleo de Pesquisa e Extensão em Aplicações de Vídeo Digital 
LAViD, através do presente edital de convocação, torna pública a chamada de seleção para
bolsistas para projetos de acessibilidade em computação. Serão ofertadas 13 vagas para
bolsistas.
Esta seleção destinase, mas não é restrita, a alunos regularmente matriculados nos
cursos de graduação (Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Matemática
Computacional, Comunicação, Artes, Letras, e áreas afins) da Universidade Federal da
Paraíba.
É importante mencionar que todos os candidatos deverão ter pelo menos 20 horas
disponíveis em seu horário para se dedicar às atividades, além de não participar de nenhum
outro projeto ou atividade remunerada;
Na tabela 1, são apresentados todos os requisitos necessários para concorrer às vagas
disponibilizadas neste edital.

Tabela 1. 
Perfis e requisitos exigidos para cada uma das vagas ofertadas.
PERFIL

01
 Estagiário em
desenvolvimento de
sistemas

02
 Estagiário em
desenvolvimento Web

NÚMERO DE
VAGAS

REQUISITOS

02

●Graduando em Ciências da Computação,
Engenharia da Computação, Matemática
Computacional, Sistemas de Informação,
ou áreas afins;
●Ter experiência em programação (C/C++,
Java ou Python, preferencialmente) e
dominar, ou ter interesse em aprender, o
paradigma de orientação a objetos (OO);
●Próatividade e interesse em aprender
novas tecnologias.

02

●Graduando em Ciências da Computação,
Engenharia da Computação, Matemática
Computacional, Sistemas de Informação,
ou afins;
●Conhecimento básico, ou interesse em
aprender, as tecnologias HTML5/CSS e
JavaScript;
●Próatividade e interesse em aprender
novas tecnologias.

03
 Estagiário em
Legendagem

02

● Graduando em Comunicação, Letras,
Tradução, Mídias Digitais ou áreas afins;
● Saber escrever bem;
● Ser próativo e responsável.

Requisitos Desejáveis:
● Conhecer ou ter domínio de ferramentas
de legendagem.
● Graduação em Letras Libras

04
 Especialista em
LIBRAS (Surdo)

01

● Ser surdo;
● Dominar LIBRAS.
● Ser próativo e responsável.
● PROLIBRAS ou curso de formação de

05
 Intérprete de Libras
(Júnior)

01

intérpretes;
● Graduação completa em qualquer área;
● 3 anos de experiência como intérprete de
Libras comprovada.
● Ser próativo e responsável.
● PROLIBRAS ou curso de formação de

06
 Intérprete de Libras
(Sênior)

01

intérpretes;
● Especialização em Libras;
● 3 anos de experiência como intérprete de
Libras comprovada.
● Ser próativo e responsável.
● Gradução completa na área de Artes,

07
 Especialista em
Audiodescrição

01

Comunicação, Letras ou áreas afins;
● Especialização em Audiodescrição.

● Ser próativo e responsável
08
 Consultor Estagiário
em Audiodescrição

09
 Estagiário em
Audiodescrição

● Graduando em qualquer área.

01

● Ser cego.
● Ser próativo e responsável.

02

● Graduando em Artes, Comunicação,
Letras ou áreas afins;
● Saber escrever bem;
● Ser próativo e responsável.

Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar um email anexando
seu 
currículo lattes e 
histórico escolar para o endereço 
selecaovlibras@lavid.ufpb.br com
o seguinte assunto: SELEÇÃO LAVID 02/2016 <NOME DO PERFIL>. As inscrições estão
abertas até 
18 de Junho de 2016
.
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
O processo de seleção para os 
perfis 01 e 
02 será realizado em duas fases: (1)
atividade desafio e (2) entrevista e analise de currículo. A atividade desafio será enviada por
email aos inscritos, juntamente com a data que a atividade deverá ser apresentada no
NPE/LAVID.
Para os 
perfis 
07
, 
08 e 
09 será realizado também em duas fases: (1) treinamento em
audiodescrição com 12 horas de duração, e atividade desafio e (2) entrevista e analise de
currículo. As informações sobre data, horário e local do treinamento será enviada por email aos
inscritos.
Para os 
demais perfis
, o processo de seleção será realizado em uma única fase,
composta por entrevista e análise de currículo pelos coordenadores do projeto e/ou
pesquisadores do NPE/LAVID. A entrevista será realizada no dia 20 de Junho de 2016
.
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