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EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO NÚCLEO DE 

PESQUISA NEPES 

1. INFORMAÇÕES GERAIS. 

1.1 O Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação, Envelhecimento e Sexualidade 

(NEPES) projeto vinculado à Faculdade de Pedagogia, da Universidade Federal do Pará, torna 

público as normas do Processo Seletivo 2018 para o preenchimento de vagas para voluntariado. 

O Projeto que tem por objetivo construir significativos conhecimentos na linha da 

Educação, Envelhecimento e Sexualidade, através da pesquisa, do ensino e da extensão 

Universitária. Este Edital é válido (01/06/2018 a 08/06/2018) 

 

2. PÚBLICO. 

2.1 Os requisitos para participação deste edital: 

2.1.1. Possuir interesse teórico e sociais sobre os conhecimentos relacionados à temática 

do projeto; 

2.1.2. Ter interesse na produção acadêmica através de artigos, trabalhos de conclusão de 

cursos envolvendo a realidade que o grupo trabalha; 

2.1.3. Ter disponibilidade em colaborar na organização de eventos juntamente com o 

grupo;  

2.1.4. Ter disponibilidade de carga horaria de 20 horas semanais para dedicar-se ao 

NEPES; 

2.1.5.  Ter disponibilidade para viajar; 

2.1.6. Ter disponibilidade para participar das reuniões quinzenais de formação e 

atividades em grupo; 

 

3. DAS VAGAS. 



3.1. Serão disponibilizadas 10 vagas para estudantes dos cursos de graduação 

prioritariamente do Campus Universitário de Castanhal; 

4. INSCRIÇÕES. 

4.1. O período de inscrições será 01/06/2018 a 08/06/2018; 

4.2. Para se inscrever o candidato deverá preencher ficha de inscrição que estará  

disponível no site, e-mail, do Nepes;  

4.3. Apresentar Curriculum LATTES atualizado;  

Composição da comissão de avaliação: 

- Clotilde Campos (pedagoga), Dário Azevedo dos Santos (coordenador geral do 

Nepes), Ramon Alexandre Silva ( membro efetivo do Nepes ), Jardinélio Reis da Silva 

(mestrando em Educação UEPA). 

Observação1: Os inscritos irão passar por uma entrevista com os membros da comissão 

avaliadora com base  nos  critérios apresentados no projeto oficial do Nepes que será 

disponibilizados para os candidatos; 

Observação2: Inicialmente serão selecionados 10 inscritos que tiverem as maiores 

pontuações dadas pela comissão avaliadora. Em caso de ausência dos selecionados Até 

48 horas após divulgado o resultado final dos escolhidos para atuar no projeto, será feita 

a chamada dos próximos inscritos que estarão na espera por ordem de classificação. 

*CRONOGRAMA: 

Data de entrevista: 12/06/2018 e 13/06/2018.  

Horário: Das 09hs Às 12hs; 14hs Às 17hs. 

Resultado final: 15/06/2018 

 

Castanhal, 30 de maio 2018. 

Dário Azevedo dos Santos 

(Coordenador geral do NEPES) 


