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EDITAL DE SELEÇÃO PARA SERVIÇO VOLUNTÁRIO 01/2022 

 

A comissão responsável pela Agenda Acadêmica 2020 resolve abrir o 

processo de SELEÇÃO PARA SERVIÇO VOLUNTÁRIO para o evento “Agenda 

Acadêmica/SNCT/202 – Bicentenário da Independência: 200 anos de ciência, 

tecnologia e inovação no Brasil” que ocorrerá no período de 17 a 20 de outubro 

de 2022.  

 

I. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O processo seletivo destina-se a discentes devidamente matriculados no 

Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé da Universidade Federal Fluminense 

(UFF-ICM) para apoio as atividades relacionadas à Agenda 

Acadêmica/SNCT/2022. 

As atividades desempenhadas pelos voluntários responsáveis pela 

organização, execução, coordenação e pelo acompanhamento do evento 

consistem em: 

i. atuar como moderadores nas salas virtuais; 

ii. gerir as redes sociais dos eventos; 

iii. emitir certificados e outros documentos; 

iv. inserir informações nos ambientes digitais sobre os eventos a serem 

realizados; 

v. outras atividades que a comissão julgue pertinentes. 

As atividades desempenhadas pelos voluntários a que se refere o texto 

supracitado serão consideradas de natureza voluntária, na forma definida na Lei 

n. 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 

Cabe salientar que a participação voluntária na organização de eventos 

acadêmico, científico ou cultural está contemplada na categoria das Atividades 

Complementares (AC), sendo então VÁLIDAS COMO HORAS DE AC. Além do 

cômputo de horas de AC, o voluntário receberá um CERTIFICADO informando 



 

 

sua participação como membro integrante da Comissão Organizadora do 

evento. 

 

II. INSCRIÇÃO 

 

Para ser candidato a discente bolsista do projeto o (a) estudante deverá: 

i. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFF-

ICM; 

ii. Ter disponibilidade para dedicar pelo menos 2 (duas) horas 

semanais auxiliando em atividades programadas pelo coordenador 

do projeto, durante a organização do evento, sem prejuízo de suas 

atividades acadêmicas.  

iii. Ter disponibilidade para dedicar pelo menos 4 (quatro) horas 

semanais auxiliando nas atividades durante a realização do evento. 

 

A inscrição deverá ser realizada entre os dias 02/09/2022 e 12/09/2022, 

por meio do seguinte formulário eletrônico:  

https://forms.gle/ZB2Fj5HVSMkR4gaT7  

 

III. PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção será realizado por meio de entrevista, a ser realizada 

nos dias 15 e 22 de setembro de 2022, das 16h às 18h. 

 

IV. CONVOCAÇÃO E ADMISSÃO  

As vagas para estudantes voluntários estão condicionadas ao quantitativo 

de atividades ofertadas no evento. Pedidos de excepcionalidade poderão ser 

avaliados pela Comissão. 

A lista de aprovados será divulgada no site da UFF-ICM 

(http://icm.sites.uff.br/) entre os dias 16/09/2022 e 23/09/2022. 

Posteriormente, será disponibilizado (em formato digital) aos aprovados o 

Termo de Adesão (Termo de compromisso) a ser assinado pelo voluntário e 

subscrito e carimbado pelo presidente da comissão do evento. A comissão 

estabelece que deverão ser anexados ao Termo de Adesão cópias digitalizadas 

dos seguintes documentos: RG e Declaração de Regularidade de Matrícula. 

 

https://forms.gle/ZB2Fj5HVSMkR4gaT7
http://icm.sites.uff.br/


 

 

V. CRONOGRAMA  

 

ETAPA PRAZO 

Período de inscrição 02/09/2022 e 12/09/2022 

Seleção 15 e 22/09/2022 

Divulgação dos resultados Entre 16 e 23/09/2022 

 

 

 

Macaé, 02 de setembro de 2022. 
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