
  

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRO-REITORIA DE EXTENSÃO 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA TRABALHO VOLUNTÁRIO DURANTE A 16ª 

SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2019 DA UFRRJ 

 

A Proext/UFRRJ convida os alunos de Graduação e Pós-Graduação para participar como 

voluntários na organização da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019. Os 

interessados em participar deverão acessar o site http://snct.im.ufrrj.br e realizar sua inscrição.  

 

1. SOBRE O EVENTO 

A SNCT tem o objetivo de aproximar a Ciência e Tecnologia da população, promovendo 

eventos que congregam centenas de instituições a fim de realizarem atividades de divulgação 

científica em todo o País. A ideia é criar uma linguagem acessível à população, por meios 

inovadores que estimulem a curiosidade e motivem a população a discutir as implicações sociais 

da Ciência, além de aprofundarem seus conhecimentos sobre o tema. Neste ano, a Universidade 

visando atender o público alvo que é a comunidade externa, promove o evento intitulando-o: 

Conhecimento Para todos: Rural de Portas Abertas na SNCT, que em sua 16ª edição possui o 

tema: “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”.   

 

2. REQUISITOS PARA O TRABALHO VOLUNTÁRIO 

O(A) Aluno(a) interessado em atuar como  colaborador/a da SNCT 2019 deverá atender aos 

seguintes requisitos: 

1. Ser estudante de Graduação ou Pós-Graduação. 

2. Ser voluntário por pelo menos 1 (um) dia completo, ou seja, mínimo de 8hs de trabalho; 

3. Ter disponibilidade de no mínimo 8hs para receber treinamento de atuação como voluntariado, 

o qual ocorrerá em concordância com a programação da equipe de trabalho e em data prévia à 

ocorrência da SNCT. A data e o local de treinamento serão divulgados com antecedência aos 

voluntários selecionados, e acontecerá em concordância com o cronograma das equipes de 

trabalho.  

 

3. CONTRAPARTIDA DA SNCT 2019 

Os alunos que atuarem como voluntários na SNCT receberão certificado de trabalho 

voluntario emitido pela PROEXT, o qual conterá carga horária equivalente ao número de horas 

trabalhado.  

 

http://snct.im.ufrrj.br/


4. COMO SE INSCREVER 

Para se inscrever os interessados deverão acessar o site http://snct.im.ufrrj.br, clicar na aba 

" Acesso ao Portal/Crie seu acesso ao sistema” marcar a caixa voluntário, preencher as 

informações contidas no formulário e clicar no botão enviar. O período de inscrição ocorrerá 

impreterivelmente no período de 29 de agosto a 22 de setembro de 2019.  

 

5. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

1. A lista completa dos alunos(as) selecionados(as) será publicada no site da PROEXT 

endereço http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-extensao/. 

2. A SNCT 2019 não custeará deslocamento, hospedagem e alimentação e outros, para o/a 

voluntário/a. 

 

6.  CALENDÁRIO 

28 de agosto Publicação da chamada e Início das inscrições 

22 de setembro Encerramento das inscrições 

24 de setembro Publicação da lista com os/as selecionados/as 

26 de setembro Início dos trabalhos 

21 a 27 de outubro Realização da SNCT 2019 

 

 

 Contato da Equipe 

Ufrrj.snct@gmail.com 
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