EDITAL Externo nº 02/2020 - VOLUNTARIADO
GALERIA EXPERIMENTAL
A equipe gestora da Galeria Experimental, localizada no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, Câmpus Sapucaia do Sul, torna
público que se encontram abertos o processo de inscrição e o período de seleção de
voluntárias(os) que tiverem interesse em se candidatar para comporem sua equipe
de produção.
1 DOS OBJETIVOS
Este edital tem como objetivo recrutar 10 (dez) voluntárias(os) para a equipe de
produção da Galeria Experimental. Esta equipe será fixa e sua duração será
semestral de acordo com o calendário acadêmico do IFSul (podendo se estender,
caso negociado). As(os) voluntárias(os) devem comprometer-se a participar das
atividades da Galeria Experimental, atuando em atividades que podem incluir
dimensões de gestão, comunicação, curadoria e/ou produção. As atividades serão
desenvolvidas de acordo com o interesse da(o) voluntária(o) e necessidade da
Galeria.
2 DAS VAGAS
2.1 São ofertadas o total de 10 (dez) vagas para estudantes dos Técnicos
Integrados do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-RioGrandense – Câmpus Sapucaia do Sul (Técnico em Administração – modalidade
EJA, Técnico em Eventos, Técnico em Informática, Técnico em Plásticos e Técnico
em Engenharia Mecânica) e para estudantes e servidores vinculados à alguma
Instituição de Ensino.
2.3 Dentre as 10 (dez) vagas, 3 (três) serão para quem tiver disponibilidade
para o turno da manhã – 8h (oito horas) às 12h (doze horas); 3 (três) para o turno da
tarde – 13h30 (treze horas e 30 minutos) às 18h (dezoito horas); e 4 (quatro) para o
turno da noite – 18h (dezoito horas) às 22h (vinte e duas horas).
2.2 A carga horária será de 8 (oito) horas semanais, preferencialmente 2
(turnos) turnos em 2 (dois) dias letivos, conforme calendário do Câmpus, podendo
ser negociado caso necessário.

3 DAS INSCRIÇÕES
3.1 Para a inscrição, a(o) candidata(o) deve enviar, entre os dias 18 (dezoito)
de fevereiro até o dia 10 (dez) de março de 2020 (dois mil e vinte), para o e-mail
galeriaexperimental@sapucaia.ifsul.edu.br:
! Currículo contendo sua disponibilidade de turno e dias úteis da semana
para comprometer-se com a equipe;
! Carta de apresentação e intenções que conte para a equipe um pouco
de si, que fale de suas motivações para concorrer à vaga e que
argumente de que maneira irá contribuir com a sua participação na
equipe da Galeria Experimental.
4 DA SELEÇÃO
4.1 A seleção será feita nos dias 11 (onze) e 12 (doze) de março de 2020
(dois mil e vinte) pela equipe gestora da Galeria Experimental. A seleção avaliará o
currículo, a carta de apresentação e intenções e o turno disponível conforme as
vagas ofertadas.
4.2 Em caso de empate se dará preferência, para efeito de classificação
às(aos) candidatas(os) pela ordem de inscrição.
5 DA DIVULGAÇÃO
5.1 O resultado será divulgado no dia 13 (treze) de março de 2020 (dois mil e
vinte) no site do IFSul – Câmpus Sapucaia do Sul (http://www.sapucaia.ifsul.edu.br/),
na página do Facebook da Galeria Experimental (https://www.facebook.com/
ifgaleriaexperimental/) e, além disso, será enviado um e-mail com todas as
informações necessárias para o início do voluntariado para o e-mail da(o)
candidata(o) selecionada (o).
6 DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
O cronograma das etapas do processo seletivo encontra-se no quadro abaixo:
ATIVIDADE
Inscrições

DATA
18/02 a 10/03/2020

Seleção dos(as) candidatos(as)

11 e 12/03/2020

Divulgação dos resultados

13/03/2020

Início do voluntariado

16/03/2020

7 DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 O serviço voluntário no âmbito da Galeria Experimental é uma atividade
não remunerada e não gera vínculo empregatício, obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim.
7.2 Ao final do período do serviço voluntário, a Galeria Experimental emitirá
certificado com o período trabalhado e a carga horária total realizada.
7.3 Quaisquer dúvidas, entrar em contato com a Galeria via e-mail
(galeriaexperimental@sapucaia.ifsul.edu.br ou galeriadoif@gmail.com).
7.4 As ocorrências não previstas serão definidas pela equipe gestora da
Galeria Experimental.
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