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EDITAL DE SELEÇÃO PARA VOLUNTÁRIO DE EXTENSÃO DO PROJETO 
"ENGENHARIA AO ALCANCE DE TODOS”  

  

1. INTRODUÇÃO   

Este projeto de extensão tem como objetivo principal promover a divulgação do campus 

da Estácio localizado em Castanhal à comunidade castanhalense (estudantes de ensino 

médio, engenheiros, arquitetos, empresas e população em geral). Como objetivos 

específicos, propõe-se: disseminação de informações sobre os cursos de graduação em 

Engenharia ofertados pela Estácio no munícipio de Castanhal; propagação de 

informações sobre os cursos de Pós-Graduação em Engenharia oferecidos pela Estácio-

Castanhal; difusão de conhecimento sobre as possíveis áreas de atuação dos egressos de 

tais cursos. 

O projeto contempla a participação de discentes e docentes em eventos (congressos, 

encontros e reuniões) relacionados à engenharia, realização de palestras e minicursos, 

organização de eventos relacionados à área de engenharia. Com o objetivo principal de 

difundir a engenharia à comunidade castanhalense. 

Dessa forma, o coordenador do projeto "ENGENHARIA AO ALCANCE DE TODOS” 

da Faculdade Estácio Castanhal faz público o processo de seleção de discentes para 

preenchimento de 12 vagas de voluntários.  

  

2. DOS CANDIDATOS  

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  

a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da Faculdade Estácio  

Castanhal (de acordo com a especificidade do ITEM 6 deste edital);  

b) Não estar em débito com a Extensão no que tange a relatórios e/ou outros documentos;  

c) Ter disponibilidade de 4 horas semanais. 
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3. DAS INSCRIÇÕES  

As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento de um formulário eletrônico 

disponível no endereço <https://goo.gl/forms/cyJrP2uGwlhfEAV22>  no período de: 14 

de março de 2018 a 20 de março de 2018.  

  

4. DA SELEÇÃO  

A seleção se dará por meio de entrevista realizada na faculdade Estácio Castanhal por 

pelo menos dois componentes do corpo docente desta instituição, em datas, horários e 

locais divulgados de acordo com o item 5, sendo de responsabilidade do candidato a 

verificação e comparecimento nos locais de entrevista.  

  

5. CRONOGRAMA   
Atividade  Datas  Horários e locais  

Período de inscrições 
14/03 a 

20/03/2018 

Até as 18h do dia 20/03/2018 
Formulário online disponível em: 

< https://goo.gl/forms/cyJrP2uGwlhfEAV22> 

Divulgação dos horários e 
locais das entrevistas 

21/03/2018 
A partir das 19 horas; 

Quadro de aviso nas salas da faculdade Estácio 
Castanhal ou via e-mail. 

Realização das entrevistas 23/03/2018 
Salas de estudo (anexo a biblioteca da faculdade 

Estácio Castanhal) 
Resultado final do 
processo de seleção 

30/03/2018 
Quadro de aviso nas salas da faculdade Estácio 

Castanhal ou via e-mail 
  

6. DAS VAGAS  
 Quadro de vagas 

Curso 
Número de 

vagas 
Pré-requisito 

Bacharelado Engenharia Civil  12 
Estar regularmente matriculado no curso 
de Engenharia Civil.  
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7. DOS DIREITOS E DEVERES DO ALUNO VOLUNTÁRIO   

7.1 Pré-Requisitos para habilitação do aluno Voluntário:  

a) Ser estudante de graduação da Faculdade Estácio Castanhal;   

b) Estar quite com suas obrigações de matrícula e disciplinas da Estácio.   

  

7.2 Direitos do Voluntário:   

a) O aluno receberá um Certificado de Voluntário referente ao período de sua atuação, 

conforme Termo de Compromisso firmado, após a emissão do Relatório final da Ação 

pelo coordenador.  

  

7.3 Deveres do Voluntário:   

a) Assinar, na Coordenação de Extensão, o Termo de Compromisso, em duas vias;   

b) Cumprir a carga horária de 4 (quatro) horas semanais em atividades;   

c) Apresentar ao professor orientador o relatório detalhado das atividades executadas 

como Voluntário de Extensão. 

  

8. DISPOSIÇÕES FINAIS   

8.1 O resultado final será divulgado segundo calendário proposto no Cronograma (item 

5) deste edital;   

8.2 A participação no projeto de Extensão não cria qualquer vínculo empregatício entre o 

aluno e a Faculdade;   

8.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Extensão.   

  

   

  

Castanhal, 12 de março de 2018.  

  

  

Filipe Oliveira Rocco 
Docente Coordenador do projeto Extensão   


