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O PRÓ-REITOR DE RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias e, considerando 
Concursos Públicos do Diário Oficial do Estado em 01 de dezembro de 2020, 

 

 O aditamento do Edital 148/2020
de Design e Moda, conforme segue:
 
 
DEPARTAMENTO DE DESIGN E MODA

Área de conhecimento 
ou matéria: 

Nº de vaga(s) e carga 
horária: 
Local de atuação: 
Requisito(s): 

Tipos de Provas: 
                                                                       
                                                                
 

Programa de Provas:
 

1. As variações de cânones entre a figura humana e o croqui de moda.

2. O croqui de moda em poses 

3. Métodos e técnicas de estilização da figura de moda (feminina, masculina, infantil).

4. Especificidades técnicas para elaboração do desenho planificado de vestuário.

5. Princípios do desenho de moda manua

6. Definição das etapas e dos processos fundamentais para o planejamento e 
coordenação de coleções sazonais de moda.

7. Elaboração de um cronograma sazonal de desenvolvimento de produto (modelo de 
estrutura e definição das e

8. Criação da ficha técnica de produto: estrutura, dados e preenchimento.
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EDITAL 153/2020-PRH 
 
 

REITOR DE RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias e, considerando o Edital no 148/2020-PRH, publicado no Suplemento de 
Concursos Públicos do Diário Oficial do Estado em 01 de dezembro de 2020, 

 

 
TORNAR PÚBLICO 

 
do Edital 148/2020-PRH para inclusão de área ofertada pelo 

conforme segue: 

DEPARTAMENTO DE DESIGN E MODA 
Área de conhecimento (47A) Desenho de Moda Manual e Automatizado; 

Fotografia Aplicada à Moda e Metodologia do 
Projeto de Produto  

Nº de vaga(s) e carga 01 vaga/40 horas semanais 

 Campus Regional de Cianorte 
- Graduação (Bacharelado) em Moda, Design de 
Moda ou Estilismo, com especialização ou mestrado 
em áreas afins. 
Didática e Avaliação do Currículo e Títulos

                                                                        
                                                                 

Programa de Provas: 

As variações de cânones entre a figura humana e o croqui de moda.

O croqui de moda em poses variadas e direcionado a diferentes perfis de consumidor.

Métodos e técnicas de estilização da figura de moda (feminina, masculina, infantil).

Especificidades técnicas para elaboração do desenho planificado de vestuário.

Princípios do desenho de moda manual no auxílio ao desenho automatizado.

Definição das etapas e dos processos fundamentais para o planejamento e 
coordenação de coleções sazonais de moda. 

Elaboração de um cronograma sazonal de desenvolvimento de produto (modelo de 
estrutura e definição das etapas). 

Criação da ficha técnica de produto: estrutura, dados e preenchimento.
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REITOR DE RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, no uso de suas atribuições legais e 

PRH, publicado no Suplemento de 
Concursos Públicos do Diário Oficial do Estado em 01 de dezembro de 2020, resolve: 

ofertada pelo Departamento 

Desenho de Moda Manual e Automatizado; 
Fotografia Aplicada à Moda e Metodologia do 

Graduação (Bacharelado) em Moda, Design de 
Moda ou Estilismo, com especialização ou mestrado 

Didática e Avaliação do Currículo e Títulos 

As variações de cânones entre a figura humana e o croqui de moda. 

variadas e direcionado a diferentes perfis de consumidor. 

Métodos e técnicas de estilização da figura de moda (feminina, masculina, infantil). 

Especificidades técnicas para elaboração do desenho planificado de vestuário. 

l no auxílio ao desenho automatizado. 

Definição das etapas e dos processos fundamentais para o planejamento e 

Elaboração de um cronograma sazonal de desenvolvimento de produto (modelo de 

Criação da ficha técnica de produto: estrutura, dados e preenchimento. 
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9. A fotografia de Moda (tipos, evolução e aplicação).

10. Recursos da câmera fotográfica: distância focal; abertura e profundidade de campo; 
exposição e enquadramento.

 
 

                                                                             

Prof. Me. Luís Otávio de Oliveira Goulart
Pró-Reitor de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários
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A fotografia de Moda (tipos, evolução e aplicação). 

Recursos da câmera fotográfica: distância focal; abertura e profundidade de campo; 
exposição e enquadramento. 

                                                                 Maringá, 07 de dezembro de 2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Me. Luís Otávio de Oliveira Goulart 
Reitor de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários

    

900 – Maringá – PR 

Recursos da câmera fotográfica: distância focal; abertura e profundidade de campo; 

de dezembro de 2020. 
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