EDITAL LAVID No 03/2016  SELEÇÃO DE BOLSISTAS NÚCLEOLAVID 08/2016
PROJETO SUITE VLIBRAS
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
no Projeto Suite VLibras: Tradutor Automático de Conteúdos Digitais para LIBRAS em Código
Aberto e Distribuição Livre”. Serão ofertadas 2 vagas para bolsistas.
O objetivo do projeto é o desenvolvimento de uma Suíte de ferramentas
computacionais, denominada Suite VLibras, que permita que conteúdos em LIBRAS possam
ser gerados automaticamente em Desktops, dispositivos móveis e plataformas Web,
tornandoos acessíveis para pessoas surdas.
Esta seleção destinase, mas não é restrita, a alunos regularmente matriculados nos
cursos de graduação (Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Mídias Digitais 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 as atividades do projeto.
Os perfis e requisitos para cada uma das vagas pleiteadas são apresentados na Tabela
1.
Tabela 1. Perfis e requisitos exigidos para cada uma das vagas ofertadas.

PERFIL

01  Animador 3D

NÚMERO DE
VAGAS

REQUISITOS

2 vagas para
bolsista.

Requisitos Obrigatórios
● Graduando em Ciências da Computação,
Engenharia de Computação Mídias
Digitais, Comunicação ou áreas afins;
● Disponibilidade de 20 horas semanais;
Requisitos Desejáveis
● Conhecimento em Animação 3D, em
qualquer software (desejável Blender);
● Conhecimento em Animação 2D, em
qualquer software;

● Algum contato com o Blender, ou
qualquer outro software 3D;
● Interesse em aprender conceitos de
animação 3D utilizando o software
Blender.
● Interesse e facilidade para o de
aprendizado de novos softwares.
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:SELECAO 03/2016 LAVID VLIBRAS. As inscrições estão abertas até o dia 28
de julho de 2016.
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
O processo seletivo para a equipe de animação será realizado em três fases: (1)
treinamento básico no software Blender, (2) atividade desafio e (3) entrevista e análise de
currículo. A atividade desafio será enviada por email aos inscritos juntamente com a data de
apresentação da atividade aos pesquisadores do NPE/LAVID e coordenação do projeto. O
treinamento será realizado por todos os candidatos inscritos, a data, o local e o horário do
treinamento será informado por email.
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