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PROCESSO SELETIVO – DESIGN EDUCACIONAL 

CRONOGRAMA 

 

O Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN), torna público que 
durante o período de 16/01/2023 até 20/01/2023 irá realizar o processo seletivo 
para Design Educacional. 

1. VAGAS:  

FUNÇÃO FORMAÇÃO/ATRIBUIÇÕES VAGA 

Design 
Educacional 

a) Formação Superior nas áreas de Pedagogia, Letras 
Computação ou áreas afins; 

b) Especialização em Designer Instrucional; 
c) Conhecer profundamente as metodologias e dinâmicas de 

capacitação de Professores, alunos e funcionários; 
d) Domínio de ambientes virtuais de aprendizagem em 

plataforma de LMS; 
e) Conhecimento com as ferramentas de autoria para conteúdos 

audiovisuais e vivência em roteirização para cursos EaD; 
f) Conhecimento na criação e desenvolvimento de materiais e 

conteúdos e-learning para Instituição de Ensino Superior; 
g) Ser comunicativo, dinâmico e flexível. 
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O/a profissional(a) deverá cumprir a carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais de forma presencial no UNI-RN, durante o turno matutino/noturno. 
 
2. HABILIDADES:  

Boa comunicação; disciplina; organização; capacidade de trabalhar em equipe; 
capacidade analítica, objetividade.  

3. INSCRIÇÕES 

A inscrição do candidato será feita, exclusivamente, de forma virtual, através do 
e-mail nead@unirn.edu.br, no período compreendido entre os dias 16 e 20 de 
janeiro de 2023. 

Para efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá anexar, eletronicamente, ao 
e-mail uma cópia da seguinte documentação: 
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a) Currículo resumido, contendo a formação acadêmica e profissional do(a) 
candidato(a); 

b) Portfólio, em que sejam apresentados os trabalhos mais relevantes que 
foram produzidos pelo(a) candidato(a). 
 
 

4. SELEÇÃO 

O Processo Seletivo será constituído das seguintes fases: 

a) Análise de currículo e de portfólio (0 a 5 pontos); 
b) Entrevista (0 a 5 pontos). 

 

5. CALENDÁRIO 

ETAPA PERÍODO MODALIDADE 

Divulgação do edital 16/01/2023 até 20/01/2023 Online 

Envio de currículos e 
portfólios 

16/01/2023 até 20/01/2023 Online 

Divulgação da análise de 
currículos e portfólios 

23/01/2023 Online 

Entrevistas 25/01/2023 Online 

Divulgação do resultado 27/01/2023 Online 

 

 

DALADIER PESSOA CUNHA LIMA 
Reitor do UNI-RN 

 


