
 
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO EXTRAORDINÁRIO 2020/1 DO EQUALIZAR 

PARA ADMISSÃO DE VOLUNTÁRIOS 
 

 
O EQUALIZAR, cursinho pré-ENEM/vestibular e pré-técnico popular registrado como projeto de           
extensão da Universidade Federal de Minas Gerais (SIEX 401429), faz saber às/aos interessadas/os             
que no período de 22 de janeiro de 2020 a 02 de fevereiro de 2020, estarão abertas,                 
exclusivamente via internet, as inscrições do Processo Seletivo de voluntárias/os para compor seu             
corpo docente e administrativo a partir de fevereiro de 2020. 
 
 
1. DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
 
1.1 O período para manifestação de interesse acontecerá entre do dia 22 de janeiro de 2020 até                
às 23h55 do dia 02 de fevereiro de 2020, podendo ser estendido única e exclusivamente pelo                
Equalizar, sem aviso prévio às/aos candidatas/os. 
 
1.2 A manifestação de interesse e o currículo com foto em versão digital (arquivo no formato               
PDF) devem ser enviados pelo formulário online, cujo link é          
https://forms.gle/Z7GAJc7MEBkSy8uH6, não havendo qualquer outro meio de inscrição. 
 
1.3 A/O candidata/o, para se inscrever, deve:  

a) Ter disponibilidade para desenvolver no mínimo 8 horas semanais de trabalho voluntário para              
o cargo pretendido;  

b) Ter disponibilidade para participar de reuniões semanais ou quinzenais de acordo com o cargo               
pretendido;  

c) Ter disponibilidade para participar das atividades extras inerentes ao EQUALIZAR, como            
assembleias, aplicação de simulados, treinamentos e confraternizações, inclusive, em alguns casos,           
aos sábados;  

d) Preencher o formulário de inscrições neste link. 
 

1.4 A/O candidata/o poderá optar, no ato da inscrição, por até duas entre as áreas de atuação                
dentro do EQUALIZAR, sendo elas: 
 

● NAPP (Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico) 
● Diretoria de Recursos Humanos 
● Cargos pedagógicos (professores e monitores) 

 
1.5 Há 2 (duas) vagas para compor o NAPP, são elas: 
 

● Realizar atendimentos psicológicos com os alunos 
○ Pré-requisitos:  

- Estar cursando a partir do 8º período de Psicologia; 
- Interesse em realizar atendimentos clínicos com pré-adolescentes e adolescentes. 

● Dar suporte à psicóloga escolar nas oficinas e encontros grupais realizados com os alunos e               
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professores  
○ Pré-requisitos:  

- Estar cursando a partir do 8º período de Psicologia; 
- De preferência ter cursado disciplina referente à Psicologia Escolar Institucional; 
- Prioridade para alunos da Ênfase de Social. Interesse e/ou conhecimento básico           

da abordagem teórico Histórico-Cultural e Psicologia Escolar Crítica. 
 
1.6 Há 1 (uma) vaga para compor a Diretoria de Recursos Humanos, como assessor/a. 
 
1.7 Há 10 (dez) vagas para os cargos pedagógicos, são elas: 
 

● 2 (duas) vagas para Professor de Geografia do Pré-Enem; 
● 2 (duas) vagas para Monitor de Geografia, sendo 1 (uma) para o Pré-Enem e 1 (uma) para o                  

Pré-Técnico; 
● 1 (uma) vaga para Monitor de Redação do Pré-Enem; 
● 2 (duas) vagas para Corretor externo de Redação; 
● 1 (uma) vaga para Professor de Espanhol do Pré-Enem; 
● 1 (uma) vaga para Professor de Inglês do Pré-Enem; 
● 1 (uma) vaga para Monitor de Matemática do Pré-Enem. 

 
OBS: Serão selecionados também cadastros reserva para as disciplinas:  

● História; 
● Química; 
● Linguagens (Gramática/Interpretação/Literatura). 

 
1.8 Após o término das inscrições, os candidatos receberão uma confirmação de suas inscrições             
via e-mail até às 9h00min do dia 03 de fevereiro de 2020. Serão disponibilizadas mais               
informações sobre o Processo Seletivo Extraordinário de Voluntários nas páginas do EQUALIZAR            
no Instagram e no Facebook, cabendo aos candidatos o acompanhamento delas. 
 
1.9 O não preenchimento do formulário dentro do prazo determinado implica na eliminação do 
candidato. 
 
 
2. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 
2.1 O Processo Seletivo ocorrerá em três etapas. Para professores e monitores, estas são: 

a) Inscrições via internet; 
b) Palestra institucional seguida de prova escrita de conhecimentos específicos; 
c) Entrevista, seguida da aula expositiva (para professores) e resolução de exercícios (para             

monitores). 
 

2.2 Já para os candidatos ao NAAP e ao RH, as etapas serão: 
a) Inscrições via internet; 
b) Palestra institucional seguida de prova escrita de conhecimentos gerais sobre           

voluntariado e educação popular; 
c) Entrevista. 

 



2.3 As palestras institucionais, seguidas das provas escritas, ocorrerão no dia 04 de fevereiro de              
2020, em duas opções de horário, às 16h00min ou às 19h00min, na sala 1163, do Bloco 4 da                  
Escola de Engenharia.  
 
2.4 A disponibilidade da/o candidata/o para fazer a prova escrita deverá ser escolhida            
impreterivelmente no momento da inscrição. A/O candidata/o que não comparecer no horário            
selecionado será considerado desistente. 
 
2.5 As/Os candidatas/os terão um prazo de 60 minutos para a resolução de cada prova das áreas                
almejadas. É recomendável que a/o candidata/o chegue com no mínimo 15 minutos de             
antecedência ao local da aplicação de prova. Não serão tolerados atrasos acima de 5 minutos após                
o horário estipulado para início das provas. 
 
2.5 As/Os candidatas/os a professor/a e/ou monitor/a serão convocados para a etapa de aula             
expositiva e/ou resolução de exercícios se atingirem um desempenho acima de 60% na prova de               
conhecimentos específicos. Em um primeiro momento serão convocados os 4 primeiras/os           
colocados, para a disciplina de interesse. Os demais candidatos com notas acima de 60% serão               
considerados excedentes, podendo, eventualmente, ser convocados para as próximas etapas. Serão           
realizadas seleções até que as vagas existentes sejam preenchidas e até dois membros sejam              
selecionados para compor um cadastro reserva para cada disciplina se houverem candidatos aptos             
suficientes. As/Os candidatas/os com desempenho inferior à nota de corte determinada           
anteriormente serão eliminadas/os. 

 
 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO MEMBRO 
 
3.1  A/O candidata/o que manifestar interesse, deve: 

a) Ter disponibilidade para desenvolver no mínimo 8 horas semanais de trabalho            
voluntário; 
b) Ter disponibilidade para participar de reuniões semanais ou quinzenais da diretoria; 
c) Ter disponibilidade para participar das atividades extras inerentes ao EQUALIZAR, como            
assembleias, aplicação de simulados, treinamentos e confraternizações, inclusive, em alguns          
casos, aos sábados. 

 
3.2 O corpo administrativo do EQUALIZAR está organizado em quatro diretorias, sendo a            
diretoria de Recursos Humanos responsável tanto pela seleção de novos membros e novas/os             
alunas/os, quanto pelo treinamento e capacitação de todas/os as/os voluntárias/os. Além disso, tem a              
importante tarefa de cuidar do clima organizacional dentro das equipes administrativa e pedagógica,             
promover eventos de integração, aplicar e repassar feedbacks e cuidar da recepção de novas/os              
voluntárias/os. 
 
3.3 Além das diretorias, existe o Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico (NAPP) o qual            
é responsável por acompanhar o desenvolvimento das/os estudantes que tenham interesse,           
ajudando-os a obter o melhor aproveitamento em seus estudos e, principalmente, no seu convívio              
com a comunidade do EQUALIZAR. 
 
3.4 Para os cargos de professor/a do Pré-Enem, é necessária disponibilidade presencial para            
ministrar as aulas no  período noturno. 
 
3.5 Para os cargos de monitor/a, é necessária disponibilidade presencial para prestar monitorias            
no período vespertino. 



 
3.6 Além das monitorias, as/os monitoras/es devem estar dispostos a sanar dúvidas das/os            
alunas/os, preparar e aplicar simulados, preparar provas para processos seletivos, ministrar aulões,            
substituir professores em caso de ausência, elaborar listas de exercícios, participar de            
confraternizações, assembleias, reuniões semanais ou quinzenais e outras atividades propostas pelo           
EQUALIZAR dentro e fora da sala de aula. 
 
3.7 No ato das inscrições o candidato definirá em qual(is) dos cargos estará concorrendo, sendo              
que: se optar por concorrer às vagas de professor/a e/ou monitor/a, poderá escolher até 3 (três)                
disciplinas; e se optar por concorrer à vaga de assessor/a do RH e às vagas de professor/a e/ou                  
monitor/a, poderá escolher até 2 (duas) disciplinas. Nestes casos a/o candidata/o deverá realizar as              
provas de todas as disciplinas que estiver concorrendo. 
 
3.8 Serão aprovadas/os no Processo Seletivo aqueles candidatas/os que tiverem bom          
desempenho em todas as etapas, sendo levado em conta a necessidade do cursinho nos cargos               
pretendidos. 
 
3.9 Serão parte do cadastro reserva aquelas/es candidatas/os a professoras/es e/ou monitoras/es           
classificadas/os, mas não aprovadas/os, e poderão ser chamadas/os durante todo o primeiro semestre             
de 2020 a comporem o corpo de membras/os efetivas/os, conforme abertura de novas vagas. O               
cadastro reserva é de vital importância para o Equalizar, pois é uma segurança para que nossos                
alunos não fiquem sem professores ou monitores durante o curso. O cadastro tem validade de seis                
meses, ou seja, caso seja necessário poderemos entrar em contato com você até Julho de 2020                
questionando o seu interesse e disponibilidade em assumir o cargo. 
 
3.10 Descritivos dos cargos de professor/a, monitor/a e membro administrativo, tal como do            
funcionamento do Pré-ENEM e do Pré-Técnico se encontram disponíveis na página eletrônica do             
Equalizar (https://www.cpequalizar.com/ps-voluntarios). Mais informações podem ser solicitadas       
pelo e-mail selecao.equalizar@gmail.com.  
 
3.11 Todos os membros aprovados no processo seletivo 2020/1 do EQUALIZAR devem estar            
cientes da própria participação em tarefas específicas do cargo e em eventos adicionais que fazem               
parte do cronograma do projeto, como a aplicação de simulados, reuniões e assembleias. 
 
 
4. DO RESULTADO 
 
4.1 As/Os candidatas/os aprovados e os classificados para o cadastro reserva no Processo            
Seletivo serão contatados via e-mail até o dia 16 de fevereiro de 2020, assim como as/os                
candidatas/os não aprovadas/os e não classificadas/os. 
 
 
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
5.1 O membro voluntário do Equalizar selecionado neste Processo Seletivo terá início imediato            
das suas atividades. Para emissão de certificado a/o candidata/o precisa ficar o mínimo de 1               
semestre completo no projeto. 
 
5.2 Quaisquer dúvidas relacionadas ao Processo Seletivo podem ser encaminhadas ao e-mail           
selecao.equalizar@gmail.com. 
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5.3 Toda a infraestrutura do Cursinho é oferecida pela Escola de Engenharia da Universidade             
Federal de Minas Gerais sendo todas as aulas e monitorias ministradas nesta.  
 
5.4 O Equalizar poderá, a seu critério, fazer alterações neste Edital, as quais serão divulgadas na               
página eletrônica https://www.cpequalizar.com em prazo hábil, por meio de editais complementares           
ou retificadores, que serão incorporados a este Edital. 
 
5.5 Os casos especiais ou omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Avaliadora do             
Equalizar. 
 
5.6 A inscrição da/o candidata/o neste Processo Seletivo implicará a aceitação de todos os             
termos deste Edital. 
 
 
6. DO PRAZO DE VALIDADE 
 
6.1 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, tendo sua validade encerrada em 29 de                 
Fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
 

 
Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2020 
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