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EDITAL 3/2019/PROEX 

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DO 37º SEURS 

 
O Pró-Reitor de Extensão da Universidade Federal de Santa Catarina, em consonância com a Resolução 
Normativa nº 1/2018/CEx, torna público o presente edital de seleção de alunos de graduação e pós-
graduação da UFSC. 

 
1. OBJETO 

 
O presente Edital tem por objeto a seleção de alunos de graduação e pós-graduação, regularmente 
matriculados na UFSC, para atuarem como auxiliares na realização do 37º SEURS - Seminário de 
Extensão Universitária da Região Sul – SEURS, que acontece nos dias 3 e 4 de julho de 2019, das 8 horas 
às 19 horas, no Centro de Cultura e Eventos e no Centro Socioecônomico da UFSC, campus Florianópolis. 
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
I. Estar regularmente matriculado em curso de graduação ou pós-graduação da UFSC,  

II. Apresentar índice de aproveitamento acumulado IAA igual ou superior a 6,00 (seis), excetuando-
se os alunos da 1ª fase, 

III. Competências desejadas: ótima comunicação; proatividade; facilidade em trabalhar em equipe; 
pontualidade. 

IV. Não estar participando do evento como apresentador de trabalho, 
V. Possuir disponibilidade para atuar nos horários do SEURS (dias 3 e 4 de julho) e participar da 

reunião de organização (dia 2 de julho). 
 
3. DAS ATRIBUIÇÕES 

 
I. Recepcionar os participantes do evento, 

II. Realizar o credenciamento, 
III. Acompanhar as apresentações orais e oficinas, 
IV. Preencher ata de atividades, 
V. Fornecer informações referentes ao evento, 

VI. Zelar pelo patrimônio da UFSC, 
VII. Auxiliar na organização do espaço físico, 

VIII. Desempenhar outras atividades que forem solicitadas pela organização. 
 
4. DO AUXÍLIO 

 
4.1 Os alunos selecionados receberão auxílio no valor total de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), a ser 
pago após o evento e condicionado à participação e assiduidade dos alunos durante os dias da 
realização do evento. 
 
4.2 A comprovação será feita, também, por meio de assinatura na lista de frequência. 
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4.3 Caberá a coordenação do 37º SEURS decidir pelo não pagamento do auxílio caso o aluno não 
participe integralmente nos dias do evento. 
 
4.4 O pagamento será realizado para o aluno até o dia 10 de agosto, em conta corrente de sua própria 
titularidade. 
 
 
5. DAS VAGAS 

 
5.1 Serão selecionados 40 alunos: 

 15 (quinze) alunos para atuar nos dias 3 de julho, das 7:30 às 13:30, e dia 4 de julho das 8:30 às 
13:30; 

 25 (vinte e cinco) alunos para atuar nos dias 3 e 4 de julho, das 13:30 às 19:00. 
 
5.2 Todos deverão comparecer a reunião de organização do dia 2 de julho, das 8:00 às 12:00. 
 
 
6. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 
6.1 As inscrições ocorrerão no período de 6 a 14 de junho de 2019, podendo ser prorrogado, em caso de 
necessidade, conforme o número de inscrições. 
 
6.2 Para a inscrição no processo seletivo é necessário o envio dos documentos abaixo listados, 
digitalizados, para o e-mail: 37seurs@contato.ufsc.br, com o assunto “Inscrição - Seleção de alunos 
auxiliares 37º SEURS”. 

I. Foto tipo retrato (somente rosto), 
II. Ficha de cadastro (anexo I deste edital) preenchida e assinada, 

III. Atestado de matrícula, 
IV. Histórico acadêmico atualizado, 
V. Comprovação de proficiência em Libras ou por certificado ou por histórico acadêmico (item IV) 

que comprove a matrícula a partir da terceira fase no curso de graduação em Letras-Libras 
(somente para intérprete de Libras). 

 
7. DA SELEÇÃO 

 
7.1 Os alunos receberão uma pontuação gerada da seguinte forma: índice de aproveitamento 

acumulado (IAA) + 3 pontos para alunos com proficiência em Libras. 
 

7.2 Numa primeira etapa, os alunos serão classificados conforme pontuação descrita no item 7.1, do 
maior para o menor, em lista com até 50 alunos (destes, até 10 alunos comporão a lista de cadastro 
reserva). Havendo empate, será selecionado o aluno com matrícula mais antiga. 

 
7.3 Na segunda etapa, os alunos classificados serão chamados para entrevista, em que serão feitas 

perguntas a fim de verificar o atendimento dos requisitos dispostos no item 2 deste edital. As 
entrevistas serão realizadas por representantes da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). 

 
7.4 As entrevistas serão realizadas no período de 17 a 21 de junho na PROEX – Rua Desembargador Vitor 

Lima, nº 222. Reitoria II, Ed. Santa Clara, terceiro andar, sala 301. 
 
 

mailto:37seurs@contato.ufsc.br
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7.5 Caso o aluno classificado na primeira etapa não compareça à entrevista ou não atenda os requisitos 
dispostos no item 2, os alunos classificados no cadastro reserva, na sequência, serão convocados para 
entrevista, até que  se complete o número das vagas.  

 
8. DOS RESULTADOS 

Os resultados serão publicados nos sites da Proex e do 37° Seurs a partir do dia 24/06/19: 
http://proex.ufsc.br/ e http://seurs37.ufsc.br/  

 
9. DOS RECURSOS 
Os recursos serão dirigidos ao Pró-Reitor de Extensão que decidirá sobre a pertinência dos mesmos. 
 
10. CRONOGRAMA 

 

Atividade Datas Local 

Período para inscrição 06/06/19 - 14/06/19 E-mail: 37seurs@contato.ufsc.br  

Seleção 17/06/19 - 21/06/19 Pró-Reitoria de Extensão 

Divulgação do resultado A partir de 24/06/19 
Site: http://proex.ufsc.br 
http://seurs37.ufsc.br/ 

 

 

Florianópolis, 6 de junho de 2019. 
 
 

 

 

 

ROGÉRIO CID BASTOS 
Pró-Reitor de Extensão 

http://proex.ufsc.br/
http://seurs37.ufsc.br/
mailto:37seurs@contato.ufsc.br
http://proex.ufsc.br/
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                              ANEXO I 
CADASTRO DE ALUNO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO 

DADOS DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO:  

37º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul 

Nº DO PROJETO NO SIGPEX:  

201823221 

PERÍODO REGISTRADO NO SIRAEX: 
07/12/2018 A 30/09/2019 

CENTRO: 
PROEX 

DEPTO:  
PROEX 

COORDENADOR(A): 

Suzana Kilpp da Silva 

E-MAIL: 

suzana.silva@ufsc.br 

CADASTRO PARA INSCRIÇÃO DE ALUNO COMO COLABORADOR DO 

37º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul – SEURS (03 E 04 DE JULHO) 

PERÍODO(S) EM QUE TEM DISPONIBILIDADE PARA ATUAR: 
(  ) MANHÃ          (  ) TARDE          (  ) AMBOS    

 

VAGA DE INTERESSE 

(    ) REGULAR: ALUNO DE GRADUAÇÃO 

(    ) REGULAR: ALUNO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 (   ) INTÉRPRETE DE LIBRAS 

 (   ) PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE 

NOME DO ALUNO:  
 
 

E-MAIL: 
 

CPF: 
 

TELEFONE: 

BANCO:                           
 

AGÊNCIA:                   CONTA:  
OPERAÇÃO: 

CURSO:  
 

MATRÍCULA:  

CONTATO PARA EMERGÊNCIAS 

NOME:  
 

 TELEFONE: 

 
Comprometo-me com todas as informações prestadas acima. 

Declaro que tenho disponibilidade para atuar nos dias do evento. 
 

Florianópolis, ___ de junho de 2019. 
 
 

                                            _____________________________________ 

        Assinatura do Aluno 

(assinatura será requerida no momento da entrevista, em caso de seleção) 
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