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CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL 

 
EDITAL DE VAGAS PARA VOLUNTÁRIO 

        
A Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Pará do Campus de 
Castanhal informa que estão abertas as inscrições para prestação de serviço 
voluntário. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 

       Este edital destina-se à seleção de voluntários para atuarem na Assessoria de 
Comunicação do Campus da UFPA em Castanhal e no Projeto de Extensão UFPA no 
AR: Ensino, Pesquisa e Extensão nas Ondas do Rádio.  

1.1 O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza 
trabalhista, previdenciária ou afim. 

 
1.2 Denominam-se prestador de Serviço Voluntário, toda pessoa física que aderir ao 

serviço voluntário. 

 
 

2. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

 
2.1. A carga horária será de 8 horas semanais, podendo ser desenvolvida no turno 

da manhã ou da tarde; 
 

2.2. As atividades do voluntário deverão ser realizadas em dois dias da semana; 

 
2.3. Os dias e horários de atuação serão definidos durante o processo de seleção. 

 
 

3. ATRIBUIÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DA ASCOM: 
 

3.1. Coberturas fotográfica e jornalística de eventos; 

 
3.2. Divulgações de assuntos diversos; 

 
  3.3. Gerenciamento do Facebook Oficial do Campus; 
 
  3.4. Gerenciamento das matérias no site do Campus;  

 
3.5. Edição de vídeos.  
 

 



4. REQUISITOS PARA ATUAR NA ASCOM: 
 

  4.1. Ser aluno matriculado e que esteja cursando qualquer semestre de qualquer 
curso de graduação da UFPA/CASTANHAL; 

 
  4.2. Ter boa redação; 
 
  4.3. Ter facilidade para se comunicar e interagir; 
 

4.4. Ter conhecimentos em informática básica - (obrigatório); 
 
4.5. Ter conhecimentos em internet (html) - (não obrigatório). 
 
5. ATRIBUIÇÕES DOS VOLUNTÁRIOS DO PROJETO UFPA NO AR: ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO NAS ONDAS DO RÁDIO  
 
5.1. Entrevistas com servidores e alunos para composição de matérias e quadros do 

programa; 
 
5.2. Edição de áudios; 
 
5.3. Elaboração de roteiros; 
 
5.4. Apresentação do programa ao vivo na rádio Atlântico FM. 

 
6. REQUISITOS PARA ATUAR NO PROJETO UFPA NO AR: ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO NAS ONDAS DO RÁDIO 
 
6.1. Ser aluno matriculado e que esteja cursando a partir do 2° semestre de 

qualquer curso de graduação da UFPA/CASTANHAL; 
 

  6.2. Ter boa redação; 
 
6.3. Ter facilidade para se comunicar e interagir; 
 

  6.4. Ter conhecimentos em informática básica (obrigatório); 
 

6.5. Ter boa dicção; 
 

6.6.Ter conhecimentos em edição de áudio e vídeo (desejável, mas não obrigatório).  
 

7. INSCRIÇÃO 
 
   As inscrições podem ser feitas por e-mail, até as 23h59 do dia 12 de abril de 

2018. Os interessados devem enviar os seguintes documentos: comprovante de 
vínculo e histórico atualizados e currículo. E-mail para envio da documentação: 
ascomufpacastanhal@gmail.com. O assunto da mensagem deve ser: Vaga para 
voluntário. 

 
8. SELEÇÃO  

      

 A seleção compreenderá provas práticas e entrevista. As datas e horários serão 
informados por e-amail aos participantes.       

 

mailto:ascomufpacastanhal@gmail.com


9. VAGAS 

 As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 

04 vagas para voluntários da ASCOM; 

02 vagas para voluntários do Projeto UFPA NO AR; 

02 vagas para cadastro de reserva. 

 

9. INÍCIO DAS ATIVIDADES COMO VOLUNTÁRIO 

 Os candidatos classificados nas primeiras colocações iniciarão suas atividades 
no mês de abril de 2018. 

 

10. TÉRMINO DO TRABALHO VOLUNTÁRIO 

 O serviço voluntário poderá ser finalizado a qualquer momento, tanto por 
interesse do discente quanto da servidora responsável pela Assessoria de 
Comunicação e pelo projeto UFPA NO AR. Ao final das atividades, o voluntário 
receberá um certificado com a carga horária cumprida na Ascom ou no Projeto UFPA 
NO AR. 

 

 

Castanhal, 03 de abril de 2018. 

 

 
Redatora – Assessoria de Comunicação (UFPA/Castanhal) 

 

 

 


