
 
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO EXTRAORDINÁRIO 2019/2 DO EQUALIZAR 

PARA ADMISSÃO DE ASSESSORES/AS DE COMUNICAÇÃO 
 
 
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 julho de 2019 a 31 de julho de 2019, estarão                  
abertas, exclusivamente via e-mail, as inscrições do Processo Seletivo de voluntárias/os para            
compor seu corpo de Assessoras/es de Comunicação. 
 
1. DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
 
1.1 O período para manifestação de interesse acontecerá entre do dia 22 de julho de 2019               
até às 23h55 do dia 31 de julho de 2019, 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 e-mail rh.equalizar@gmail.com, não havendo          
qualquer outro meio de inscrição. 
 
1.3 Todas as informações necessárias para realização das etapas de prova de           
conhecimentos gerais e de entrevista do processo seletivo serão enviadas às/aos candidatas/os            
via-e-mail até 48 horas após a manifestação de interesse, ambas ocorrerão após o início do               
semestre de forma presencial. 
 
2. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 
2.1 O Processo Seletivo ocorrerá em três etapas: 

a) Inscrições via e-mail; 
b) Prova de conhecimentos gerais; 
c) Entrevista. 
 

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 Comunicação responsável por cuidar de toda a identidade visual e representar o               
EQUALIZAR nas mídias sociais. A diretoria de Comunicação também tem a importante            
missão de coordenar a comunicação interna entre nossos membros e alunos, promovendo a             
troca de informações. 
 
3.3 Descritivos do cargo de assessor/a de Comunicação, tal como o funcionamento do            
Equalizar também se encontram disponíveis na página eletrônica do Equalizar          
(www.equalizar.org). 
 
3.4 Todos os membros aprovados no processo seletivo 2019/2 do EQUALIZAR, como           
assessor/a de comunicação, 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. 
 
 
3. DO RESULTADO 
 
3.1 As/Os candidatas/os aprovadas/os e as/os classificadas/os para o cadastro reserva no           
Processo Seletivo serão contatados via e-mail até o dia 18 de agosto de 2019, assim como                
as/os candidatas/os não aprovadas/os e não classificadas/os. 
 
 
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
4.1 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. 
 
4.2 Quaisquer dúvidas relacionadas ao Processo Seletivo podem ser encaminhadas ao          
e-mail rh.equalizar@gmail.com. 
 
4.3 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.  
 

http://www.equalizar.org/
mailto:rh.equalizar@gmail.com


4.4 O Equalizar poderá, a seu critério, fazer alterações neste Edital, as quais serão             
divulgadas na página eletrônica - http://www.equalizar.org - em prazo hábil, por meio de             
editais complementares ou retificadores, que serão incorporados a este Edital. 
 
4.5 Os casos especiais ou omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Avaliadora            
do Equalizar. 
 
4.6 A inscrição da/o candidata/o neste Processo Seletivo implicará a aceitação de todos os             
termos deste Edital. 
 
5. DO PRAZO DE VALIDADE 
 
6.1 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, tendo sua validade encerrada em               
18 de Agosto de 2019. 
 

 
Belo Horizonte, 22 de julho de 2019. 
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