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EDITAL N° 30/2020 

 

O Processo Seletivo na área “Artes”, subáreas “Artes Plásticas”, “Desenho”.  

Das PROVAS: 

I. Prova de aptidão didática (obrigatória, de caráter eliminatório e classificatório) 

II. Análise do curriculum vitae (obrigatória, de caráter classificatório)  

III. Análise de portfólio (obrigatória, de caráter classificatório)   

 

 

O candidato deverá enviar PORTIFÓLIO ARTÍSTICO DIGITAL (em PDF) até às 11H59 do dia 27 de 

abril de 2021, para o email defa_ufes@yahoo.com.br. O portfólio DIGITAL refere-se aos últimos 

dez anos de produção, contendo entre dez e quinze trabalhos, todos de autoria do candidato e 

devidamente identificados por ficha técnica. O arquivo em PDF deve ser renomeado conforme 

exemplo: NomeSobrenome_desenho A pontua  o da referida Prova será de 0 a 100 pontos e a 

avalia  o obedecerá a quatro crit rios, cada u  dos quais valendo no  á i o vinte e cinco pontos, a 

saber: 1. Qualidade e consist ncia da produ  o art stica co o u  todo; 2. A adureci ento t cnico e 

conceitual da produ  o art stica; 3. Originalidade e Singularidade da Produ  o Art stica; 4. 

Apresenta  o, organi a  o e legibilidade do portf lio. O portf lio será entregue   Co iss o de 

Seleção, através do email defa_ufes@yahoo.com.br, com o assunto: Edital 30/2020_Nome 

Sobrenome sendo analisado pela Comissão de Seleção durante o período de trabalho do concurso.  

 

 

Titulação Mínima Exigida: Graduação: Educação Artística ou Artes Plásticas ou Licenciatura em 

Artes Visuais ou Bacharelado em Artes Visuais. Pós-Graduação: Mestrado em Arquitetura e 

Urbanismo ou Arte Contemporânea ou Arte e Cultura Visual ou Arte e Design ou Arte e Educação ou 

Artes, Cultura e Linguagens ou  Artes Visuais ou Belas Artes ou  Criação Artística ou Cultura Visual ou 

Design ou Educação, Arte e História da Cultura ou Educação Artística ou Estudos Avançados em 

Produção Artística ou Estudos Contemporâneos das Artes ou Educação. 

 
A Co iss o de Sele  o será co posta pelos Professores Marcos Martins (presidente), Isabela frade e 

Fernando G  e  Alvare  co o  e bros titular, e co o suplentes, os professores Jos  Cirilo e Jo o 

Wesley. 

 

 

CALENDÁRIO 

 

 

 Envio Portifolio Digital e  PDF: Até 23h59min do dia 27 de ABRIL de 2021 

 Sorteio dos pontos e entrega dos portf lios: 28 de ABRIL de 2021 às 8h00 

 Postage  das V deo-aulas pelos candidatos: 29 de ABRIL de 2021 (até 24h após sorteio 

do ponto, conforme Art. 9º instrução normativa conjunta nº 01 de 20 de novembro de 2020) 

 Avalia  o didática: 30 de ABRIL de 2021 (confor e § 1 º do Art. 9º na  es a nor ativa) 

 Análise dos curr culos e portf lios: 3 a 4 de MAIO de 2021.   

 Resultado Final: 7 de MAIO de 2021  
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 Recurso:  at  48H ap s resultado final (Resolu  o nº 41/2011-CEPE) 

 

Programa do concurso PONTOS DO CONCURSO PARA SORTEIO.  

1. A constituição do desenho como linguagem. 
2. Espaço, tempo, composição e materialidade no desenho. 
3. Desenho e observação.  
4. Técnica, expressão e representação no desenho. 
5. Abstração, tema e figuração no desenho. 
6. Poéticas do desenho. 
7. O desenho na modernidade e na contemporaneidade. 
8. Desenho: experimentações, percursos e poéticas singulares. 
9. O tempo, o gesto e o corpo no Desenho contemporâneo  
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