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EDITAL DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIO(A)S
EDITAL 02/2019
II Congresso Internacional Interdisciplinar em Extensão Rural e Desenvolvimento
O Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural e Desenvolvimento em parceria com
o Doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, ambos da Univasf, estão
promovendo a segunda versão do Congresso Internacional Interdisciplinar em Extensão Rural e
Desenvolvimento (II CIIERD), que representados pela coordenação do evento lançam o Edital
01/2019 de seleção de voluntário(a)s junto a Comissão Discente Organizadora do II CIIERD; que
acontecerá no Complexo Multieventos da Univasf, Campus Juazeiro/BA, durante o período de
04 a 07 de dezembro de 2019.
O congresso tem como objetivo e função promover o intercâmbio técnico, científico,
cultural e a discussão sobre a temática central: Territorialidades, Mudanças Climáticas,
Agroecossistemas e Premissas para o Desenvolvimento Sustentável; permitindo proporcionar
novas experiências e propostas de soluções para os problemas relacionados com a Extensão
Rural e o Desenvolvimento, além de otimizar a cooperação internacional entre universidades,
instituições de pesquisa e outras entidades, impactando positivamente na internacionalização
docente, discente e de membros da comunidade civil pelo intermédio dos programas de pósgraduação promotores do evento. Desta maneira, pesquisas que possam gerar impacto social
significativo poderão transcender aos muros das universidades ou das instituições de pesquisa
chegando ao alcance da população, seja ela rural ou urbana, de maneira clara e objetiva,
repercutindo diretamente no desenvolvimento regional e para além dele.
E este Edital tem como objetivo selecionar voluntário(a)s para atuarem como apoio na
Comissão Discente de Organização do II CIIERD; para a partir dessa participação voluntária possa
ser proporcionada uma formação ampla e de qualidade acadêmica aos(às) estudantes
selecionados, sejam eles do ensino médio, graduação e pós-graduação provindos(as) de
instituições públicas e/ou privadas; pois uma vez envolvidos(as) na organização e execução das
atividades do II CIIERD, estes serão estimulados constantemente, haverá fixação de valores que
reforcem a cidadania, autorresponsabilidade, liderança positiva e o trabalho em equipe. Bem
como, possibilitará que durante sua permanência no II CIIERD o(a) estudante possa ganhar
conhecimentos e desenvolver habilidades permitindo que transitem para além do ensino e da
pesquisa, atuando na extensão ativamente; levando consigo esse ganha pessoal e profissional
para a vida toda.
Os estudantes interessados em participar voluntariamente como apoio na Comissão
Discente Organizadora, deverão atender aos requisitos deste Edital, além de obedecer ao
cronograma de atividades aqui especificadas e escolhidas no ato da realização da inscrição pelo
formulário eletrônico.
1. REQUISITOS
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Para participar desta atividade o(a) estudante de ensino médio, graduação ou pósgraduação de instituições de ensino públicas e privadas deverá:
•
•
•
•
•
•

estar matriculado em algum curso de Ensino Médio, Graduação ou Pós-Graduação;
ter conhecimentos básicos de informática;
ter disponibilidade para participar voluntariamente de treinamentos e atividades antes
e durante o evento;
ter disponibilidade para participar de forma ativa dos processos colaborativos e do
trabalho em equipe durante todo o período de realização do evento;
ter conduta ética e moral, preservando as informações sigilosas que envolvem a
organização do evento em sua integralidade;
escolher a equipe a qual irá atuar como apoio voluntário(a), via formulário eletrônico,
podendo optar por uma ou mais atividades; desde que estas sejam compatíveis de
execução.

2. DAS VAGAS
Serão disponibilizadas 200 (duzentas) vagas para voluntários(as), os(as) quais serão
escalados(as) para as 14 (catorze) atividades relacionadas abaixo, onde irão participar de forma
ativa, nos locais onde o evento será realizado e suas atividades distribuídas; sendo 50%
(cinquenta por cento) das vagas para estudantes de pós-graduação e as demais para os(as)
estudantes de ensino médio e graduação.
Vagas para:
1. Apoio a Coordenação de Grupos de Trabalho (GT)
2. Apoio a Coordenação de Prêmios
3. Apoio a Coordenação das Sessões Organizadas:
a. Apoio a Coordenação Oficinas;
b. Apoio a Coordenação de Minicursos;
c. Apoio a Coordenação de Mesas Redondas e
d. Apoio a Coordenação de Seção de Pôster.
4. Apoio a Coordenação dos eventos paralelos
a. III Reunião da Rede Franco-Brasileira pelo Desenvolvimento Sustentável
no Semiárido do Nordeste
b. IV Encontro Nacional da Agricultura Familiar
c. III Feira de Empreendedorismo de Mulheres
d. I Jornada de Agroecologia do Sertão do São Francisco
5. Apoio a Coordenação das Exposições Permanentes
6. Apoio a Coordenação de TIC e Marketing
7. Apoio a Coordenação de Lançamentos de Livros
8. Apoio Administrativo
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9. Apoio a Comissão de Logística e de Infraestrutura (Hospedagem, Alimentação e
Transporte)
10. Apoio a Comissão de Credenciamento
11. Apoio a Comissão de Acolhimento e Atendimento
12. Apoio a Comissão de Comunicação e Informação
13. Apoio a Comissão de Captação de Brindes
O(A)s estudantes selecionados terão que assinar o termo de voluntariado fornecido pela
Comissão Geral Organizadora do Evento logo após seleção.
3. DAS INSCRIÇÕES
A inscrição será realizada, exclusivamente, pela internet no período de 19/11 a
24/11/2019. Para se inscrever, o(a) estudante deverá preencher o formulário de inscrição,
disponível no link e pagar a inscrição no II CIIERD com 50% de desconto:
O(A) candidato(a) deverá preencher a ficha de inscrição disponibilizada pelo formulário
eletrônico e todos os seus campos.
4. DA SELEÇÃO
A seleção será feita considerando as seguintes disposições do presente Edital:
a) distribuição de vagas por equipe executora e número de atividades a serem assistidas
pelos voluntários;
b) 50% das vagas disponibilizadas para alunos de pós-graduação;
c) Disponibilidade;
d) Perfil para o trabalho em equipe mediante as razões em justificativas descritas no
formulário eletrônico de inscrição.
5. DA PARTICIPAÇÃO
A participação será condicionada às etapas de inscrição, análise de pré-requisitos e
comparecimento à reunião de treinamento.
Poderão participar estudantes que atendam aos requisitos estabelecidos pela Comissão Geral
Organizadora do Evento, considerando a ordem cronológica de inscrição.

6. DA ATRIBUIÇÃO DO(A)S VOLUNTÁRIO(A)S
6.1. Serão atribuídas as seguintes atividades:
a) participar da reunião de treinamento prevista para os dias 27 e 30/11/2019, das 09h00
às 12h00, no auditório do espaço plural, sede dos programas de pós-graduação
promotores do evento;
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b) atender às demandas do evento sob a orientação do Coordenador da Equipe a qual fará
parte, no horário determinado.
7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A divulgação dos resultados dos estudantes voluntários selecionados será feita pela
coordenação do II CIIERD no site do evento http://ciierd.univasf.edu.br/ , no dia 25/11/2019
8. DA COMISSÃO AVALIADORA
A Comissão Avaliadora será constituída pelos professores líderes da Comissão Geral
Organizadora e ficarão responsáveis por analisar as questões contempladas neste edital.
9. CONCESSÕES AO(À) VOLUNTÁRIO(A) SELECIONADO:
Ao(À) voluntário(a) selecionado(a) será concedido um desconto de 50% na inscrição no
II CIIERD e receberá um certificado inerente à sua função no evento (Certificado de membro da
equipe escolhida pelo(a) estudante).

O presente edital entra em vigor na data dessa publicação.

Juazeiro/BA, 19 de novembro de 2019.

_____________________________
Márcia Bento Moreira
Coordenação Geral do II CIIERD
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ANEXO I

