
Seleção para Trabalho Voluntário na SBGf

Com objetivo de desenvolver as diversas atividades realizadas pela associação e promover

maior interação com os associados estudantes, a Sociedade Brasileira de Geofísica (SBGf) criou em

2020 a modalidade de trabalho voluntário para estudantes de graduação ou áreas afins e de

pós-graduação em Geofísica ou com área de concentração em Geofísica. A SBGf acredita que esta ação

proporciona ao voluntário a oportunidade de vivenciar novas experiências e conhecer o funcionamento

da associação.

1. Disposições Gerais

O prazo máximo de vigência do voluntariado será de 1 (um) ano podendo ser renovado por

igual período, desde que acordado entre o voluntário e a associação.

A carga horária semanal do voluntariado será desenvolvida, de maneira remota, conforme

demanda e limitada a 8 (oito) horas por semana.

Este edital refere-se à seleção de voluntários para atuar nas mídias digitais e no periódico

científico Brazilian Journal of Geophysics (BrJG) da SBGf.

2. Das Vagas

● O presente edital não possui limite de vagas para as áreas de mídias digitais e edição da

Brazilian Journal of Geophysics.

3. Dos pré-requisitos

● Ser associado adimplente da SBGf no ato da inscrição e enquanto durar o voluntariado;

● Os candidatos devem estar cursando Graduação em Geofísica ou áreas afins ou

Pós-Graduação em Geofísica ou área de concentração em geofísica;



● Os candidatos às vagas da área de mídias digitais devem ter familiaridade com as redes

sociais para atuação na produção de postagens e lives promovidas pela SBGf;

● Os candidatos às vagas da área de edição da Brazilian Journal of Geophysics devem ter

conhecimento em Latex e em inglês.

4. Da contrapartida

● Concessão de Certificado de participação ao término do voluntariado;

● Divulgação nos canais de comunicação da SBGf (página da internet, Facebook, Instagram

e LinkedIn) das atividades desenvolvidas como voluntário da associação;

● Isenção do pagamento da taxa de inscrição em 1 (um) evento promovido exclusivamente

pela SBGf, a escolha do voluntário, que ocorra no período de participação deste nas

atividades da SBGf. As possíveis despesas de hospedagem, transporte, seguro e

alimentação deverão ser arcadas pelo próprio voluntário;

● Oferta gratuita de 1 (um) livro publicado pela SBGf em formato impresso ou digital, a

escolha do voluntário, desde que disponível no acervo da associação.

5. Da Inscrição

Os interessados deverão enviar e-mail para sbgf@sbgf.org.br especificando a vaga desejada no

campo “Assunto”: “Voluntário - Mídias” ou “Voluntário - BrJG” e anexando:

● Comprovante de matrícula atualizado para os estudantes de graduação em Geofísica ou

áreas afins. Comprovante de matrícula e/ou declaração do Coordenador para os

estudantes de pós-graduação em Geofísica ou com área de concentração em Geofísica;

● Carta de apresentação contendo: apresentação pessoal, motivação para participar da

equipe de mídias digitais ou da Brazilian Journal of Geophysics e breve relato de

experiências acadêmicas.
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6. Da Seleção

As candidaturas serão avaliadas por comissão designada pela diretoria da SBGf por meio da

análise dos pré-requisitos e da carta de apresentação, a partir das quais será avaliada a capacidade de

escrita de acordo com as normas da língua portuguesa, além da motivação em se tornar colaborador

da SBGf. A entrevista será marcada em até 10 (dez) dias após o recebimento da inscrição do candidato,

conforme definido no item 5. A entrevista será realizada de forma remota, por videoconferência. O

resultado será comunicado por e-mail em até 10 (dez) dias após a entrevista. Em caso de aprovação, o

trabalho voluntário terá início imediato ou em data posterior, se previamente acertado entre a

associação e o voluntário. Quaisquer dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail sbgf@sbgf.org.br.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2022,

Roberta Vidotti
Presidente

Sociedade Brasileira de Geofísica


