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EDITAL PÚBLICO nº 03/2021 – EDITORA UNIVERSITÁRIA UFR 

Constituição do Banco de Diagramadores e Ilustradores 

 

A Coordenadoria da Editora Universitária UFR (EdUFR), no uso de suas atribuições, 

divulga as normas para inscrições de voluntários para cadastro permamente nas 

modalidades de Diagramador e Ilustrador, conforme estabelece esse edital. 

1. Dos objetivos 

1.1. O objetivo desse edital é tornar pública a oportunidade de participação do banco 

de colaboradores da EdUFR, normatizar o rito de cadastramento de pessoas 

físicas voluntárias, bem como criar mecanismos, em forma de fluxo contínuo, de 

incorporação de terceirizados para atividades editoriais relacionadas a 

diagramação e a ilustração de obras. 

2. Da inscrição e rito de aprovação 

2.1. Buscando a captação de talentos para o processo de elaboração de layout e 

ilustração com qualidade superior, fica estabelecido que as inscrições de 

candidatos serão voluntárias, em caráter de fluxo contínuo, desde que seja 

aprovado pelo Conselho Editorial, após cumprir a execução do rito abaixo: 

2.1.1. O voluntário deve enviar um email com o título "cadastro de diagramação e 

ilustração" para editora@ufr.edu.br, contendo o Anexo 1 deste edital 

preenchido e assinado, cópias dos documentos pessoais e Currículum Vitae 

evidenciando a experiência em diagramação e/ou ilustração de livros, folhetos, 

e-books e/ou similares; 

2.1.2.  Após o envio do email será providenciada, pela Coordenadoria da EdUFR, a 

constituição do processo Sistema Eletrônico de Informações (SEI) contendo 

toda documentação, bem como será realizado o cadastro para assinatura 

externa para usuários que não possuem acesso ao SEI. A falta de 

documentos ou de assinaturas eletrônicas implicará na não aprovação da 

candidatura. 

2.1.3. Diante do processo instruído e assinado, o Conselho Editorial fará a 

deliberação sobre a aprovação do cadastro do(a) candidato(a). 

2.2. Pedidos de cadastros indeferidos poderão ser ajustados pelo solicitante, se assim 

o interessar, apresentando a justificativa para tal. 
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3. Dos prazos de submissão de propostas e validade do cadastro 

3.1. As solicitações poderão ser submetidas em fluxo contínuo, sem datas limites ou 

prazos de expiração. 

3.2. Os cadastros aprovados pelo Conselho Editorial terão caráter permanente e sem 

prazo de expiração. 

3.3. Caso não haja cumprimentos de contratos por parte do colaborador, fica facultado 

ao Conselho Editorial descredenciá-lo após avaliação da matéria e dado o direito 

ao contraditório. 

3.4. Caso haja interesse em se descredenciar, o solicitante deverá encaminhar email 

para a Coordenadoria da EdUFR (editora@ufr.edu.br), que montará o processo 

SEI para registro formal da solicitação. 

 

4. Das atividades relacionadas e prazos de conclusão das diagramações e ilustrações 

4.1. Toda a atividade relacionada à diagramação e/ou ilustração será pactuada através 

de contrato estabelecido para esse fim, entre o autor, o colaborador e a 

Coordenação da EdUFR, como testemunha e interlocutora. No contrato estarão 

explícitas as informações sobre:  

i. número de páginas; 

ii. natureza do trabalho; 

iii. valores cobrados ou isentados pelos serviços dos colaboradores; 

iv. formas e prazos de pagamento do colaborador; 

v. prazos de execução e de revisão; 

vi. termos e condições referentes à qualidade da arte final, sob aspecto da 

aprovação do(s) autor(es). 

4.2. Considerando o critério de isenção e impessoalidade, a Coordenadoria da EdUFR 

notificará todos os colaboradores cadastrados sobre as oportunidades de 

prestações de serviços para as obras já revisadas. Desta forma, os colaboradores 

poderão avaliar cada demanda e estabelecer o valor pelo serviço prestado antes 

de firmar o contrato de trabalho, bem como o colaborador dimensionará o tempo 

de execução e/ou circunstâncias que poderão influenciar o processo da 

diagramação e/ou ilustração da obra. 

4.3. Entende-se que a diagramação e a ilustração são serviços especializados distintos 

e poderão ser executados pela mesma pessoa ou não. 

4.4. Os colaboradores deverão atuar de maneira imparcial, sigilosa e dentro da 

formatação que resulte na melhor qualidade visual a obra. Os colaboradores terão 

liberdade de criação e formatação, sendo necessária a aprovação final pelo autor 

e Conselho Editorial, antes da finalização e pagamento do serviço contratado. 

4.5. Toda a prestação de serviço será paga via Fundação Uniselva, através de contrato 

previamente acordado. Os pagamentos serão realizados para a pessoa física, via 
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depósito bancário, cabendo inclusive descontos e recolhimentos referentes às 

tributações previstas em lei. 

4.6.  Diante da natureza heterogênea das publicações quanto ao assunto, volume, 

complexidade de informações, número de páginas, público-alvo e disponibilidade 

de diagramadores e ilustradores, a execução de cada obra será previamente 

acordada entre a Coordenadoria da EdUFR e o colaborador, através de um plano 

de trabalho, onde constarão os prazos a serem cumpridos, considerando as 

premissas de qualidade e de averiguação dos conteúdos analisados.  

4.7. Uma vez ajustadas as datas entre as partes, firmar-se-á o contrato entre as partes 

e o colaborador se comprometerá a cumpri-las. Caso não consiga, deverá 

proceder justificativa em prazo máximo de 30 dias do vencimento do Plano de 

Trabalho. Toda justificativa será matéria a ser avaliada pelo Conselho Editorial, 

que terá autonomia de decisão para equacionar cada situação. 

4.8. Quaisquer situações de incompatibilidades ou de não cumprimento contratual 

devem ser notificadas imediatamente à Coordenadoria da EdUFR, a fim de 

garantir o fluxo de trabalho e manter a qualidade final da obra. 

4.9. No momento de firmar o contrato, os colaboradores deverão se manifestar 

favorável a ceder, de maneira integral, seus direitos autorais referentes aos 

serviços prestados para a EdUFR. 

 

5. Das vagas e áreas do conhecimento 

5.1. Em consonância com o objetivo do presente edital e no intuito de abranger as 

diversas áreas do conhecimento, não haverá restrição do número de vagas para 

cadastro de colaboradores nem quanto à atividade a ser executada. O solicitante 

indicará, no momento do preenchimento do Anexo I, a atividade que poderá 

contribuir, podendo ser diagramador, ilustrador ou ambos. 

5.2. Em caso de necessidade de melhor avaliação, o Conselho Editorial poderá 

solicitar que sejam juntados documentos do colaborador, a fim de averiguar a 

compatibilidade de expertise e atuação nas atividades foco deste edital; 

5.3. Em caso de não haver colaboradores suficientes cadastrados para dar fluxo ao 

volume de obras revisadas, a Coordenadoria da EdUFR poderá buscar 

profissional especializado para tal fim, através de carta convite, sob a chancela do 

Conselho Editorial.  

 

6. Da certificação dos colaboradores 

6.1. As candidaturas aprovadas pelo Conselho Editorial resultarão em inclusão no 

banco de colaboradores da EdUFR, porém, a certificação acontecerá apenas se 
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houver a contratação, finalização dos serviços com a respectiva aprovação do 

Conselho Editorial, para cada obra trabalhada. 

. 

 

7. Disposições gerais e finais 

7.1. O credenciamento do colaborador não gera vínculo empregatício sob quaisquer 

aspectos e situações com a UFR 

7.2. Nos casos em que o colaborador já for funcionário da UFR, não conferirá carga 

horária no Sistema de Gerenciamento de Encargos e/ou computará como carga 

horária de trabalho na Universidade. 

7.3. O colaborador se comprometerá a zelar pela ética, sigilo e não poderá fazer uso, 

em nenhuma hipótese, parcial ou integral, do material que está sob sua guarda, 

sob pena de ser descredenciado do Banco de Colaboradores. 

7.4. Os casos omissos serão tratados e deliberados pelo Conselho Editorial. 

7.5. Dúvidas e apoio técnico sobre as candidaturas poderão ser solicitadas à 

Coordenadoria da EdUFR através do e-mail editora@ufr.edu.br  

7.6. Fazem parte desse Edital: 

a) Anexo: Ficha de candidatura para inclusão no Banco de Colaboradores da  

EdUFR  
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ANEXO  

Ficha de candidatura para inclusão no Banco de Colaboradores da  EdUFR 

 

“A/C: Conselho Editorial da EdUFR 

 

Venho solicitar a minha inclusão no Banco de Colaboradores da Editora Universitária da 

UFR, bem como aceito os Termos e Condições abaixo: 

  

Termos e condições 

 

a) Concordo em atuar de forma imparcial, sigilosa e de acordo com o contrato do 

Plano de Trabalho previamente estabelecido; 

b) Concordo em não utilizar conteúdos de outras obras e manuscritos visando 

proteção dos direitos autorais, bem como cedo integralmente, meus direitos 

autorais para os trabalhos contratados pela EdUFR; 

c) Concordo e assumo a responsabilidade em notificar a EdUFR de qualquer situação 

que resulte no não cumprimento do contrato. 

 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

FICHA CADASTRAL 

Dados Pessoais 
Enviar cópias de todos os documentos listados e de endereço  

Função pretendida (   ) Diagramador          (   ) Ilustrador         (   ) Ambos 

Nome completo  

CPF  

RG e Órgão Emissor  

Telefone de contato  

Email  

PIS/PASEP/NIT  

Título de eleitor  

Endereço 

Logradouro  

Bairro  CEP  

Cidade  UF  

Data: ___  / ___ /___ 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 


