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RETIFICAÇÃO -  ANEXO III 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Edital nº 01/2016 – Inclusão Nº 02 

DEPARTAMENTO II – EXPRESSÃO GRÁFICA E TRIDIMENSIONAL 

ÁREA DE CONHECIMENTO: COMPUTAÇÃO GRÁFICA  

 

ONDE SE LÊ:  

Primeira Etapa – Desenvolver um trabalho voltado para as artes visuais a ser 

realizado no turno matutino do 1º dia do Concurso, a partir de um tema específico 

proposto pela Comissão Julgadora no momento da realização da prova, utilizando o 

pacote gráfico Adobe System (Illustrator, Photoshop e InDesign).  

Segundo Etapa - Desenvolver um projeto de Design a ser realizado no turno 

vespertino do 1º dia do Concurso, a partir de um tema específico proposto pela 

Comissão Julgadora no momento da realização da prova, utilizando o pacote gráfico 

Adobe System (Illustrator, Photoshop e InDesign), demonstrando capacidade de 

síntese, apresentando os tipos de saída para parque gráfico. 

 
LÊ-SE: 
 
Primeira Etapa: Desenvolver um trabalho voltado para as artes visuais a ser realizado 
no turno matutino do primeiro dia do concurso, a partir de um tema específico proposto 
pela comissão julgadora no momento da realização da prova, utilizando o pacote 
gráfico Adobe System (Illustrator, Photoshop, InDesign, After Effects e Premiere). 
Apresentando propostas para mídias impressas e audiovisuais, em arquivos fechados 
de acordo com suas respectivas especificidades.  
 
 
Segunda Etapa: Desenvolver um projeto de design s ser realizado no turno vespertino 
do primeiro dia do concurso, a partir de um tema específico proposto pela comissão 
julgadora no momento da realização da prova, utilizando o pacote gráfico Adobe 
System (Illustrator, Photoshop, InDesign, After Effects e Premiere). Apresentando 
propostas para mídias impressas e audiovisuais, em arquivos fechados de acordo com 
suas respectivas especificidades. 
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Profª Dra. Nanci Santos Novais 

Presidente da Congregação 


