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1. Dados do processo seletivo
Esse  processo  prevê  a  seleção  de  oito  (08)  alunos  voluntários para  participar  da  Comissão
Organizadora  da  III  Jornada  da  FACISB.  A Jornada  será  realizada  entre  os  dias  21  e  25  de
Novembro  de  2016,  e  as  atividades  da  Comissão  Organizadora  (Item  5,  abaixo)  se  iniciarão
conforme Cronograma

2. Cronograma

01/08/2016 Divulgação do edital

01/08/2016 a 
08/08/2016

Período para inscrição via e-mail

09/08/2016 Divulgação das inscrições homologadas e dia/horário/local das entrevistas (por
e-mail aos candidatos)

10/08/2016 Entrevistas (Horários e locais a confirmar)

12/08/2016 Divulgação do resultado

13/08/2016 Início das atividades dos alunos

3. Inscrição
As inscrições deverão ser realizadas por e-mail. O estudante interessado deverá enviar e-mail para
zan.gomes@unifesspa.edu.br com a documentação necessária, identificando no campo “Assunto”:
“INSCRIÇÃO SELEÇÃO JAFACISB”

3.1. Requisitos para inscrição dos estudantes
São requisitos para homologação das inscrições:

 Estar  regularmente matriculado e  ativo em curso da Faculdade  de  Ciências  da Saúde e
Biológicas no segundo período de 2016

 Estar cadastrado na Plataforma Lattes
 Comprovar disponibilidade de tempo para atender às atividades da Comissão Organizadora

(4 h semanais)

3.2. Documentos necessários
 Atestado de matrícula no segundo período de 2016
 Cópia do Currículo Lattes
 Carta de interesse (máximo de 300 palavras) apresentando as motivações para assumir a

vaga.

4. Critérios para seleção
A  seleção  de  candidatos  será  relizada  pelos  professores  da  Comissão  Organizadora  da  III
JAFACISB,  de  acordo  com  análise  da  documentação  apresentada,  da  carta  de  interesse,  e  da
entrevista. Serão considerados os seguintes critérios para a seleção:

a) Disponibilidade de carga horária para as atividades previstas;
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b) Experiência e motivação do candidato em relação à organização de eventos acadêmicos;

5. Plano de trabalho
As atividades dos alunos incluirão:

a) Participar das reuniões da Comissão Organizadora;
b) Colaborar  na  produção  do  projeto  para  fomento,  conforme  orientações  da  Comissão

organizadora;
c) Auxiliar nas ações de planejamento, organização e execução, bem como todos os detalhes

operacionais relacionados a realização da III JAFACISB;
d) Colaborar na divulgação do referido evento;
e) Recepcionar os palestrantes e participantes; 
f) Orientar os participantes e esclarecer dúvidas;
g) Participar como monitor das outras subcomissões;
h) Contribuir com a organização dos formulários de avaliação e análise de seus resultados;
i) Entregar certificados pendentes;
j) Colaborar  na  produção  do  relatório  do  evento,  conforme  orientações  da  Comissão

organizadora.


