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EDITAL Nº01/2020 

 
CONCURSO PARA ESTUDANTE VOLUNTÁRIO 

 

 A coordenação do GEPEC, Grupo de Extensão em Práticas de Ensino de Ciências, do 

Instituto de Química, faz saber que de acordo com o nº do processo 23083.006855/2016, 

encontram-se abertas as inscrições para participação de concurso visando o preenchimento 

de 1 vaga para Estudante Voluntário. 

 

1. INSCRIÇÃO:  

 
As inscrições serão realizadas através do e-mail gepec.iq.ufrrj@gmail.com, do dia 
23/05/2020 até 08/06/2020.  

Os interessados deverão enviar histórico, currículo e Carta de Intenções evidenciando 
a motivação para participação como voluntário. 
 
2. OS CANDIDATOS DEVERÃO PREENCHER OS SEGUINTES REQUISITOS: 

 
a- Ser discente regularmente matriculado em curso de graduação da UFRRJ, e que, 

preferencialmente, tenha cursado disciplina de Marketing; 

b- Frequentar efetivamente o curso; 

c- Dispor de 10 horas semanais livres, sendo 2 horas diárias dedicadas à publicação e 
manutenção das redes sociais pertencentes ao GEPEC. 

d- Dispor de acesso regular à internet e aparelho eletrônico para desenvolver as 
atividades. 
 

3. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E SELEÇÃO 
a- Os candidatos serão avaliados por uma banca examinadora composta por 3 

membros, a saber: Membro 1: Profa. Andressa Esteves de Souza dos Santos 

(DQO/IQ/UFRRJ); Membro 2: Vanessa Gomes Kelly Almeida (DQA/IQ/UFRRJ); 

Membro 3: Anderson Pontes Carreiro (IQ/UFRRJ). 

b- Será selecionado o candidato que possuir empatia com os princípios constantes na 

proposta do projeto e possuir um perfil adequado ao projeto estabelecido durante a 

entrevista, pela análise do currículo escolar e que tiver a disponibilidade de tempo 

adequada. 

 
4. VIGÊNCIA DO ESTÁGIO 
 
O início das atividades será no mês de junho, com duração de 12 meses, podendo ser 
prorrogado por igual período. 
 

5. DA SELEÇÃO 
 

a- Será realizada no dia 10 de junho de 2020 a partir das 15h.  

b- A seleção constará de entrevista (via vídeoconferencia no Zoom) e análise de 

histórico escolar e currículo. 

c- Os candidatos receberão um link para participar de uma conferência de vídeo no dia 

estipulado na alínea “a”, e deverão entrar na sala de reunião em um horário 

previamente combinado na confirmação de sua inscrição na seleção.   

6. DESCRIÇÃO/ATRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO 

  

 O GEPEC (Grupo de Extensão em Práticas de Ensino de Ciências) conta atualmente 

com 2 projetos de extensão ativos, com previsão de expansão com mais 2 projetos em 

breve. Para dar visibilidade aos projetos, o grupo utiliza atualmente redes sociais públicas e 

gratuitas (Instagram, Facebook e Youtube).  

mailto:gepec.iq.ufrrj@gmail.com


Ministério da Educação 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Instituto de Química 

GEPEC.IQ.UFRRJ- Grupo de Extensão em Práticas de Ensino de Ciências 

UFRRJ - IQ - BR 465 KM 7 s/n – Seropédica – RJ Cep: 23.897-000 

Email: gepec.iq.ufrrj@gmail.com  

 Desta forma, as principais atribuições do estágio consistem em: 

• Dominar marketing digital; 

• Publicar diariamente em nossas redes sociais conteúdos previamente estabelecidos 

sobre atividades do grupo; 

• Responder diariamente dúvidas de usuários de nossas redes sociais; 

• Propor ações que visem melhorar a divulgação das atividades do GEPEC. 

 

Rio, 23/05/2020 

 

Equipe do GEPEC 

IQ/UFRRJ 
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