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EDITAL DA Nº 12/2022
A FACULDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO NORTE, através da Diretora Acadêmica, torna pública
a abertura de inscrições para seleção os cargos de Comissão Técnica CONCED no III CONCED - Congresso
Nacional de Ciência e Educação como integrante da equipe técnica, de acordo com as normas abaixo.
1

SOBRE AS VAGAS

1.1 COMISSÃO TECNICA ORGANIZADORA
A Comissão Técnica Organizadora caracteriza-se pela equipe operacional do congresso, podendo atuar nas
diversas comissões e atribuiçoes inerante ao desenvolvimento do III CONCED, auxiliando a equipe organizadora
nos horários matutino, vespertino e noturno se assim for solicitado.
Os estudantes que integram a equipe técnica são alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da
Faculdade Católica do Rio Grande do Norte.
1.1.1

Esta seleção para comissão tecnica disponibiliza vagas conforme a tabela 1:
TABELA 1: QUADRO DE VAGAS POR CURSO DE GRADUAÇÃO
CURSO
VAGAS
Administração
10
Ciências Contábeis
10
Direito
10
Fisioterapia
13
Gastronomia
8
Nutrição
6
Psicologia
13
Teologia
10

2

DOS REQUESITOS DE PARTICIPAÇÃO

2.1 No ato da inscrição o candidato deverá:
2.1.1 Estar regularmente matriculado;
2.1.2 Estar cursado de forma regular o périodo em que está matriculado e obtido média igual ou superior a 7
(sete) nos períodos anteriores e até então;
2.1.3 Ter IRA - Indice de Rendimento Acadêmico igual ou superior a 7 (sete);
2.2.4 Ter disponibilidade para cumprir com as atividades solicitadas pela equipe organizadora em, no
mínimo, um turno;
2.2.5 Não ter sofrido sanções disciplinares como advertência verbal, repreensão por escrito e suspensão;
2.2.6 Ter regularidade nas situações acadêmica e financeira.
3 DAS INSCRIÇÕES
3.1 Período de inscrições: 26/04 a 09/05/2022.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma remota, atraves do endereço eletronico:
https://forms.gle/Bxx9Lt6mQE613Qg86 .
4

DO PROCESSO SELETIVO
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5.1 A seleção da participação no II CONCED - Congresso Nacional de Ciências e Educação como integrante
da equipe técnica será realizada através de uma avaliação qualitativa das inscrições de acordo com
informações contidas na ficha de inscrição;
5.2 A prova objetiva contará com 10 questões objetivas, com resoluções de problemas de lógica.
5.3 A seleção será realizada por curso e os critérios mais relevantes serão disponibilidade e IRA - Indice
de Rendimento Acadêmico, respectivamente;
5.4 O candidato selecionado será aquele que obtiver a maior disponibilidade para auxiliar nas
atividades e notas no curso superiore a 7 (sete).
5.5 O aluno selecionado no processo seletivo para participar da equipe técnica do II CONCED, só poderá
iniciar as atividades após a assinatura do termo de compromisso.

5 DAS ATRIBUIÇÕES DO MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA
5.1 Colaborar com a organização geral do II CONCED;
5.2 Cumprir com a carga horária e o horário estabelecidos para o exercício da função;
5.3 Manter bom relalacionamento com a coordenação, equipe técnica e congressistas.
6 ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DO II CONCED
6.1 Acompanhar todo o processo seletivo, atribuir funções aos discentes selecionados, bem como, vereficar
o comprimento das funções que lhes foram atribuídas (assiduidade, pontualidade, interesse e
responsabilidade, organização, relalacionamento com a coordenação, equipe técnica e congressistas).
7
7.1
7.2
8

SUSBSTITUIÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA
Não cumprimento das tarefas atribuídas;
Não cumprimento da carga horária e o horário estabelecidos para o exercício da função;
CRONOGRAMA

Segue abaixo o cronograma que deverá ser seguido, rigorosamente, durante a seleção:
Inscrição

02/05 a 23/05/2022

Prova Objetiva

25/05/2022

Dinâmica de Grupo*

30/05/2022

Convocação

01/06/2022

*Dinamica de grupo com local e hora a ser divulgada.

Mossoró/RN, 06 de março de 2020.

ÉRIKA FERNANDES BENJAMIM
Diretora Acadêmica

