Sociedade Brasileira de Geofísica
Associação de Profissionais sem fins lucrativos, fundada em 1978.

Seleção para Trabalho Voluntário:
Mídias Sociais
Com objetivo de viabilizar as diversas atividades desenvolvidas e promover maior interação entre
estudantes e a associação, a Sociedade Brasileira de Geofísica - SBGf cirou em 2020 a modalidade de
trabalho voluntário para estudantes de graduação e pós-graduação em Geofísica ou áreas afins. O
voluntariado será desenvolvido pelo prazo máximo de um ano, podendo ser renovado por igual período,
desde que acordado entre as partes.
1. Disposições Gerais
O trabalho será realizado pelo prazo de um ano e a carga horária é de 8 (oito) horas semanais.
Este edital refere-se às atividades de mídias sociais que serão realizadas de maneira remota.
2. Das Vagas
•

O presente edital possui 03 (três) vagas em mídias sociais.

3. Dos pré-requisitos
•

Ser associado adimplente da SBGf no ano corrente e enquanto durar o voluntariado;

•

Os candidatos devem estar cursando Graduação em Geofísica ou Pós-Graduação em
Geofísica ou áreas afins;

•

Os candidatos devem ter familiaridade com mídias digitais e redes sociais.
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4. Da contrapartida
•

Certificado de participação e publicidade em nossas mídias como colaboradores da SBGf;

•

Isenção do pagamento da taxa de inscrição em um evento promovido exclusivamente
pela SBGf, que ocorra no período de participação do voluntário nas atividades da SBGf.
As possíveis despesas de hospedagem, transporte, seguro e alimentação deverão ser
arcadas pelo próprio estudante;

•

Um livro publicado pela SBGf em formato impresso ou digital, a escolha do voluntário,
desde que disponível no acervo da SBGf.

5. Da Inscrição
Os interessados deverão enviar e-mail para sbgf@sbgf.org.br contendo:
•

Assunto: [EDITAL VOLUNTARIADO]

•

Comprovante de matrícula atualizado na graduação em Geofísica ou pós-graduação em
Geofísica ou áreas afins (comprovante de matrícula e/ou declaração do Coordenador);

•

Carta de apresentação, contendo os itens: apresentação pessoal, motivação para
participar da equipe de voluntários de mídias sociais da SBGf e breve relato de
experiências acadêmicas.

6. Da Seleção
As candiduras serão avaliadas por comissão designada pela diretoria da SBGf por meio da análise
dos pré-requisito e carta de apresentação, a partir da qual será avaliada a capacidade do candidato de
escrita de acordo com as normas da língua portuguesa além da sua motivação em ser colaborador nas
mídias sociais da SBGf. Serão selecionados 6 (seis) candidatos para as entrevistas, que serão realizadas
de forma remota, por videoconferência. A divulgação final dos 3 (três) candidatos selecionados será feita
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a partir do dia 15 de abril de 2022. O trabalho voluntário terá início imediato. Quaisquer dúvidas devem
ser encaminhadas para midias@sbgf.org.br.

7. Cronograma
DATA

ETAPA

07/03/2022

Divulgação do edital

07 a 25/03/2022

Período de inscrições

26/03 a 01/04/2022

Análise das candidaturas e convocação para entrevistas

04 a 08/04/2022

Realização das entrevistas

15/04/2022

Divulgação do resultado final (data provável)

Rio de Janeiro, 07 de março de 2022,

Roberta Vidotti
Presidente
Sociedade Brasileira de Geofísica
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