
 

EDITAL Nº 21/2021 - IFES/FACTO 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS 

EQUIPE DE APOIO À EXECUÇÃO DO PROJETO OFICINAS 4.0 

 
ERRATA 

A Fundação de Apoio à Ciência e à Tecnologia (Facto) e a Coordenação do Projeto Oficinas 4.0., 

informam que os parágrafos iniciais do edital e os requisitos da vaga de Designer de Material 

Institucional (2.1. Descrição das áreas de atuação e atividades desempenhadas. Quadro1), do 

Edital 21/2021 foram alterados conforme segue abaixo: 

 

Onde se lia: 

O Diretor Presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (FACTO), no uso de 
suas atribuições legais, torna público, por meio deste Edital, o processo de seleção de pessoal que atuará nas 
equipes de apoio (comunicação, pedagógica e de tecnologia da informação) no âmbito do projeto Oficinas 
4.0.  
O projeto Oficinas 4.0 abordará um conjunto de competências em tecnologias habilitadoras, com forte 
aderência à temática da Indústria 4.0, com estímulo ao empreendedorismo e à inovação tecnológica. Um 
resumo do projeto e sua metodologia pode ser lido no Anexo V. 
 

Agora se lê: 

O Diretor-Presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (Facto), no uso de 
suas atribuições legais, torna público, por meio deste Edital, o processo de seleção de pessoal que atuará em 
Equipe Multidisciplinar nas ações do projeto de extensão Oficinas 4.0. 
O projeto é realizado em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), a partir de Termo de 
Execução Descentralizada (TED) 23148.006272/2019-77 da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
(Setec) do Ministério da Educação (MEC), e tem como um de seus objetivos a oferta de Oficinas de Inovação 
Tecnológica para diversas Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. 
O projeto Oficinas 4.0 abordará um conjunto de competências em tecnologias habilitadoras, com forte 
aderência à temática da Indústria 4.0, com estímulo ao empreendedorismo e à inovação tecnológica. Um 
resumo do projeto e sua metodologia pode ser lido no Anexo V. 
 
 
Onde se lia: 

2.1. Descrição das áreas de atuação e atividades desempenhadas. Quadro1 

Equipe Área de Atuação  Atribuições / Perfil Exigido Requisito 

Comunicação Designer de Material 
Instrucional 

Responsável por identificar, planejar, 
executar e monitorar todas as etapas 
do fluxo produtivo de comunicação, 
incluindo a identidade visual do 
projeto e os materiais de divulgação. 
Será encarregado do planejamento, 
coordenação e produção dos materiais 
didáticos, além de acompanhar e 

Graduação em curso 
em Desenho 
Industrial/Design 
com experiência 
comprovada na área. 
Conhecimento em 
suite da Adobe. 



 

revisar os roteiros, produzindo e 
dirigindo as produções videográficas. 
A produção e manutenção do 
conteúdo do site do projeto também 
serão responsabilidade da Equipe. 
Sempre que demandado, deverá 
encaminhar os relatórios de 
acompanhamento das atividades 
(parciais e finais). 

 
 

Agora se lê: 

2.1. Descrição das áreas de atuação e atividades desempenhadas. Quadro1 

Equipe Área de Atuação  Atribuições / Perfil Exigido Requisito 

Comunicação Designer de Material 
Instrucional 

Responsável por identificar, planejar, 
executar e monitorar todas as etapas 
do fluxo produtivo de comunicação, 
incluindo a identidade visual do 
projeto e os materiais de divulgação. 
Será encarregado do planejamento, 
coordenação e produção dos materiais 
didáticos, além de acompanhar e 
revisar os roteiros, produzindo e 
dirigindo as produções videográficas. 
A produção e manutenção do 
conteúdo do site do projeto também 
serão responsabilidade da Equipe. 
Sempre que demandado, deverá 
encaminhar os relatórios de 
acompanhamento das atividades 
(parciais e finais). 

Graduando em curso 
em Desenho 
Industrial/Design ou 
Cinema e Audiovisual 
com experiência 
comprovada na área. 
Conhecimento em 
suite da Adobe. 

 
 

 
Vitória/ES, em 10 de maio de 2021. 

 

 


