
 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE DISCENTES PARA TRABALHO VOLUNTÁRIO NA 57ª 

SEMANA ACADÊMICA ODONTOLÓGICA – FO-UFPEL 

 

O Centro Acadêmico da Odontologia abre as inscrições para interessados em 

trabalhar na 57ª Semana Acadêmica Odontológica (SAO) da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 

 

1. Inscrições 

I. As Inscrições acontecerão a partir do dia 14 de junho de 2021 (segunda-feira) às 10 

horas e se encerrarão no dia 18 de junho de 2021 (sexta-feira) às 23:59h. 

II. Estarão disponíveis para participação discente e inscrição as comissões: 

Organizadora, Científica, Divulgadora e de Patrocínio (disposição 3). 

III. A inscrição será realizada pelo preenchimento de um formulário através da plataforma 

online Google Forms. Disponível para acesso dos interessados no período designado. 

Acesse clicando aqui ou scaneando o QRCode a seguir:  

 

 

 

2. Pré-requisitos 

I. O candidato deverá estar regularmente matriculado no curso de Odontologia da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 

II. Ter disponibilidade de 20 horas semanais do presente momento até o encerramento 

das atividades relativas a SAO.  

III. Ter disponibilidade de período integral do dia 8 de novembro a 12 de novembro de 

2021 para cumprir com as atribuições designadas nas atividades da SAO.  

 

3. Das comissões: 

I. Comissão Organizadora: Fica a cargo a organização e logística necessárias para a 

SAO acontecer adequadamente, tendo responsabilidade pelo panorama geral. Coleta 

e organiza as inscrições dos participantes, elabora a grade de palestrantes, busca e 

estabelece comunicação com palestrantes etc.  
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II. Comissão Científica: Fica a cargo da elaboração do edital para submissão dos 

trabalhos acadêmicos, organização dos resumos dos trabalhos inscritos pelos 

participantes, revisão dos trabalhos submetidos checando a adequação as normas 

estabelecidas, elaboração da grade horária dos trabalhos submetidos e aprovados etc. 

III. Comissão Divulgadora: Fica a cargo de toda comunicação visual e social do evento, 

bem como sua divulgação. Responsável por criar e administrar um perfil no Instagram, 

realizar a criação da identidade visual do evento, enquadrando-se nisso o logotipo, 

fontes caligráficas e definição de cores a serem utilizadas etc. 

IV. Comissão de Patrocínio: Fica a cargo de buscar e estabelecer comunicação com 

parceiros externos para apoio e incentivo monetário e/ou material, também, 

organização e logísticas dos fluxos recebidos. Adicionalmente, será responsável por 

doações monetárias de qualquer entidade público ou privada que vir a colaborar dentro 

da campanha de doações. 

 

4. Critérios de seleção 

I. As respostas do formulário serão avaliadas por meio de um sistema de pontuação 

pré-definido. Cada pergunta terá seu peso, totalizando 10 pontos. 

a) A pergunta “Por que deseja trabalhar voluntariamente na SAO?” terá peso 4. 

b) A pergunta “Possui alguma experiência anterior ou habilidade em relação ao 

tema da comissão escolhida? Se sim, relate.” terá peso 6. 

II. Caso haja empate entre os inscritos para uma mesma vaga, a média da nota no 

histórico escolar será levado como critério de desempate. 

 

5. Seleção 

A seleção será realizada por banca avaliadora composta por membros do CAO. Cada 

integrante fará sua avaliação de forma independente. A ordem final dos discentes será 

definida a partir da soma dos pontos obtidos, respeitando os pesos definidos. 

 

6. Divulgação dos resultados 

A divulgação dos resultados será feita pelos meios oficiais de comunicação da gestão 

atuante. Adicionalmente, os membros selecionados serão contatos por e-mail e/ou telefone. 

Os aprovados serão alocados na comissão de maior afinidade ou necessidade no momento. 
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Não será imposto número definitivo de vagas, os discentes serão chamados à medida que 

houver demanda dentro da SAO. 

 

7. Dos certificados: 

Os participantes ganharão, após o término do período de trabalho, certificado de horas 

em gestão. 

 

8. Publicação 

O presente edital entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

Pelotas, 11 de junho de 2021. 

 

 

Atenciosamente, 

Centro Acadêmico da Odontologia Bruno Chaves FO-UFPel 

Gestão RepresentaCAO 
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Comprovante de Assinatura Eletrônica

Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 11/06/2021 às 20:53:13 (GMT -3:00)

Edital Final trabalho SAO
ID única do documento: #4269791f-faff-44a4-817b-17908c2c0f92

Hash do documento original (SHA256): 7c0490158958922dcff0c2164b982cc7d549339fb71e13f72529afde14b27905

Este Log é exclusivo ao documento número #4269791f-faff-44a4-817b-17908c2c0f92 e deve ser considerado parte do mesmo, com 
os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (3)

Giovanna Sacco Zuttion (Participante)
Assinou em 11/06/2021 às 17:53:42 (GMT -3:00)

Bruna Vettorazzi Liskoski (Participante)
Assinou em 11/06/2021 às 17:55:09 (GMT -3:00)

Daniela Haubman Pereira (Participante)
Assinou em 11/06/2021 às 17:53:51 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

11/06/2021 às 20:55:09 
(GMT -3:00)

Bruna Vettorazzi Liskoski (Autenticação: e-mail 
brunavliskoski@gmail.com; IP: 200.34.246.134) assinou. Autenticidade 
deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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Comprovante de Assinatura Eletrônica
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Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

11/06/2021 às 20:53:51 
(GMT -3:00)

Daniela Haubman Pereira (Autenticação: e-mail 
danihaubman@hotmail.com; IP: 177.22.162.30) assinou. Autenticidade 
deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

11/06/2021 às 20:53:13 
(GMT -3:00)

RepresentaCAO UFPel solicitou as assinaturas.

11/06/2021 às 20:53:42 
(GMT -3:00)

Giovanna Sacco Zuttion (Autenticação: e-mail gi.zuttion@gmail.com; IP: 
181.220.29.181) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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