Dias 01, 02 e 03 de abril de 2020
Campus de Engenharias e de Ciências Agrárias – UFAL
CECA – Rio Largo
CONGRESSO DE RECURSOS ENERGÉTICOS E MEIO AMBIENTE
EDITAL EXTERNO DE ARTICULADOR

A Comissão Organizadora do Congresso de Recursos Energéticos e Meio
Ambiente no uso de suas atribuições legais torna público o edital de processo seletivo
para membros Articuladores do evento, visando estudantes que possuam devido
interesse e disponibilidade comprovados. Serão disponibilizadas 4 vagas neste edital.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. As inscrições devem ser feitas exclusivamente através do e-mail
‘pec.ceca.ufal@gmail.com’, contendo “Seleção de Articulador” como assunto
da mensagem;
1.2. Obrigatoriamente no corpo da mensagem deve ser escrito o nome completo,
o curso, o contato (telefone com DDD e e-mail pessoal ou profissional) e o
campus ou unidade acadêmica. É importante ser nessa ordem a fim de ajudar
a comissão responsável pela análise;
1.3.Anexo ao e-mail de solicitação, a/o estudante deve apresentar todos os
documentos comprobatórios listados no tópico 2 deste documento, em
formato PDF;
1.4. O prazo máximo para inscrição no processo seletivo de Articulador é até
às 23h59min do dia 02/03/2020;
1.5.O resultado será divulgado no dia 05/03/2020;
1.6. O/a estudante selecionado(a) para fazer parte do grupo de Articuladores
do evento deverá se apresentar ao Programa Especial de Capacitação Discente
(PEC) do Campus de Engenharias e Ciências Agrárias (CECA) em dia e
horário ainda a ser definido, para se reunir com a comissão organizadora em
reunião via videoconferência;
1.7. De acordo com o presente edital, o/a estudante selecionado(a) para fazer parte
do grupo de Articuladores terá o direito a: certificado de organização do
evento como Articulador;
1.8. As solicitações serão analisadas pela Comissão Organizadora do evento e o
resultado será divulgado individualmente pelo e-mail informado pelo
participante.
2. A DOCUMENTAÇÃO
2.1. Certificado de Organização de eventos anteriores (max. 3);
2.2. Certificado de participação em eventos/congressos (max. 3);
2.3. Entrevista;
2.4. Formulário de inscrição.
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3. A RESPEITO DO ARTICULADOR
O Articulador é uma pessoa responsável por divulgar o evento em sua Instituição,
articulando com a mesma e com os discentes (Centros e Diretórios Acadêmicos). Durante
a realização do evento é responsabilidade do Articulador organizar a sua delegação, sendo
o ponto de representatividade junto à Organização do evento. Haverá somente UM
Articulador por Campus/IES.
As atribuições de um Articulador são:
a) Divulgar o evento em questão na sua IES conforme os direcionamentos da
Comissão Organizadora;
b) Incentivar os graduandos da sua IES a participarem do evento;
c) Buscar junto a IES e outras instituições suporte aos seus delegados;
d) Auxiliar a Comissão Organizadora e os Staffs nos dias do evento no
gerenciamento de suas delegações.
4. DISPOSIÇÕES DAS VAGAS
Número de vagas

Campus/Centro

1

Campus A.C. Simões

1

Campus do Sertão/Delmiro Gouveia

1

Unidade de Ensino de Penedo

1

IFAL – Palmeira dos Índios

Total: 4 vagas
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Prof. Dra. Amanda Santana Peiter

Miryam Torres dos Santos Cunha
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