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DIRETORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO – DPPGE
EDITAL INTERNO 03/2018
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA ATUAREM EM EVENTOS REALIZADOS NO IFES –
CAMPUS CARIACICA
A Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão Ifes – Campus Cariacica torna público, por meio o
Edital Interno 03/2018, a chamada para seleção de voluntários para atuarem como apoio nos eventos
realizados no Ifes campus Cariacica.
1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A chamada tem como objetivo selecionar voluntários para colaborarem como apoio operacional da
IV Jornada de Iniciação Acadêmica do Ifes – Campus Cariacica (IV JIA), que acontecerá no dia 15 de
outubro de 2018, da VIII Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ifes – Campus Cariacica (VIII
SCT) que acontecerá de 15 a 19 de outubro de 2018 e da II Jornada de Integração do Ifes, que acontecerá
nos dias 6 e 7 de novembro de 2018, todos no Ifes – Campus Cariacica.
1.2 A seleção será regida por esta chamada interna e será executada pela comissão de organização do
evento.
1.3 Somente podem participar da chamada os servidores e estudantes do Instituto Federal do Espírito
Santo (Ifes) dos campi da Grande Vitória.
2 VAGAS

2.1 As vagas para voluntários são destinadas às seguintes atividades: atendimento ao público; apoio na
operação de equipamentos; apoio à realização das atividades previstas na programação dos eventos.
2.2 Quadro de vagas
DATA

EVENTO

HORÁRIO

15/10

IV JIA

9h às 16h

17 a 19/10

VIII SCT

9h a 17h

6 e 7/11

II Jornada de
Integração

9h às 18h

Vagas para
Estudantes da
Graduação/Pósgraduação

Vagas para
Estudantes do
Ensino Médio
10
30

12h
10

40

Carga horária total de
certificação

24h
20h

3 INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições deverão ser realizadas de 02 de outubro a 10 de outubro no endereço
https://goo.gl/forms/iIK3B6S1jPC8k48f2 para a IV Jornada Acadêmica e para VIII SCt e de 02 de
outubro a 20 de outubro para II Jornada de Integração;
3.2 Pré-requisitos gerais:

3.2.1 Ser estudante ou servidor do Ifes;
3.2.2 Ter disponibilidade de participar de reunião de orientação e de trabalhar no horário assinalado na
ficha de inscrição;
3.2.3 Ser capaz de desenvolver as atividades descritas no item 2.1.
4 FASES DO PROCESSO SELETIVO

4.1 O processo seletivo será composto pelas seguintes fases:
4.1.1 Inscrição (on-line);
4.1.2 Treinamento geral (presencial): orientações sobre as atividades.
4.2 É de responsabilidade da comissão organizadora dos eventos, o aviso prévio das datas e horários das
reuniões e treinamento aos candidatos selecionados, bem como escalas de trabalho.

4.3 O resultado final será divulgado em 11 de outubro de 2018 para voluntários da V Jornada
Acadêmica e VIII SCT e dia 23 de outubro para II Jornada de Integração
5 APOIO E RECURSOS FINANCEIROS
5.1 O trabalho voluntário é por natureza um trabalho sem remuneração. Por conta disso, não haverá
pagamento de nenhum tipo de salário ou ajuda de custo.
5.2 Somente para a II Jornada de Integração, a organização do evento será responsável por disponibilizar
01 (um) kit lanche por dia e por turno de trabalho a todos os voluntários. Qualquer outra alimentação
ficará a cargo do próprio voluntário.

5.3 Cada voluntário selecionado ficará responsável pelo seu devido planejamento logístico para atender
às demandas de transporte, tanto para as atividades nos dias do evento quanto para reunião de orientação
pré-evento.
6 CERTIFICADO
6.1 Somente terá direito ao certificado o voluntário que cumprir a escala de trabalho proposta e
participar da reunião de orientação das atividades.

6.2 O certificado estará disponível em até 60 dias após o evento.
7 DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 A seleção e a aprovação do candidato não implicará em qualquer vínculo de caráter empregatício
com o Ifes.

7.2 Não serão reservados assentos nas palestras e demais atividades do evento para os voluntários.
Alguns trabalharão nos corredores ou em áreas com visibilidade para as salas, mas é importante saber que
não terão disponibilidade para participar das atividades da programação no seu turno de trabalho.
7.3 Outras informações poderão ser obtidas junto à Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão do
Ifes – Campus Cariacica.

Cariacica, 02 de outubro de 2018.
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