
 

IX SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO 

EDITAL DE SELEÇÃO STAFF 

A Comissão organizadora do IX Simpósio de Engenharia de Produção do Vale do São              
Francisco vem por meio deste tornar pública a abertura do processo seletivo para staff,              
que terá como função colaborar na realização do evento, que ocorrerá nos dias 25, 26 e                
27 de Julho de 2019. 

1. Do público alvo 
 

1.1 Discentes regularmente matriculados no curso de Engenharia de Produção em          
uma Instituição de Ensino Superior (IES) do Vale do São Francisco, que atendem             
os pré-requisitos deste edital. 

 
2. Dos pré-requisitos  

 
2.1 Estar devidamente matriculado (a) no curso de Engenharia de Produção,          

Administração e áreas afins em uma Instituição de Ensino Superior do Vale do             
São Francisco. 

2.2 Ter disponibilidade para executar atividades em tempo integral nos dias 25, 26 e             
27 de Julho de 2019. 

2.3 Estar disponível para eventuais reuniões, treinamentos comunicados       
antecipadamente, agendada pela Comissão organizadora, que serão realizadas no         
decorrer do tempo antes do evento e durante o evento. 

 
3. Das vagas 

 
3.1 Para o referente edital serão disponibilizadas 18 vagas, a serem distribuídas para            

os discentes das IES que possuem o curso de Engenharia de Produção e             
Administração em sua grade de cursos, conforme tabela abaixo: 

 

 

IES VAGAS 

TODAS 18 
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4. Das inscrições 
 

4.1 A inscrições serão abertas no dia 28 de Maio de 2019 e serão encerradas no dia                
16 de Junho de 2019. 

4.2 A inscrição será feita única e exclusivamente por meio do envio dos arquivos             
solicitados neste documento para o e-mail: contato.sepvasf@gmail.com. 

4.3 A Comissão Organizadora enviará um e-mail ao candidato confirmando sua          
inscrição. Caso o candidato não receba esse e-mail em até 24 horas após a              
realização da inscrição, é de inteira responsabilidade do candidato entrar em           
contato com a comissão organizadora através do e-mail:        
sepvasfcoordenacao@gmail.com para informar o ocorrido. 

 
5.  Do processo de Seleção 

 
5.1 A seleção consistirá em duas etapas eliminatórias. 
5.2 A primeira etapa será online, na qual o candidato preencherá um formulário com             

os seus dados pessoais e acadêmicos, onde será necessário anexar documentos           
comprobatórios, foto ou scanner (CPF, RG, comprovante de matrícula).  

5.3 A segunda etapa será presencial e os candidatos serão entrevistados pela           
Comissão Organizadora do evento em local a informar por e-mail. 

5.4 Experiências de organização/apoio/monitor/staff de outros eventos acadêmicos       
serão consideradas um diferencial. 

 
6. Do Resultado 

6.1 O resultado da primeira etapa será informado via e-mail para todos os candidatos             
no dia 17 de Junho de 2019. 

6.2 O resultado final da segunda etapa será informado via e-mail para todos os             
candidatos selecionados até o dia 25 de junho. 

 
7. Considerações Finais 

 
7.1 Uma vez selecionado, o staff pode recusar a participar do evento, informando a             

Comissão Organizadora até o dia 28 de Junho de 2019. 
7.2 Sendo insuficiente o número de candidatos inscritos, a comissão organizadora          

reserva-se o direito de selecionar diretamente outros interessados. 
7.3 Este edital é válido apenas para a seleção de staff do IX SEPVASF, que será               

realizado em 25, 26 e 27 de Julho de 2018. 
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7.4 Casos omissos a este edital serão decididos pela Comissão Organizadora do IX            
SEPVASF. 

 
8. Cronograma  

Descrição 27/05/2019 
Inscrições 28/05/2019 à 16/06/2019 
Resultado da 1ª Etapa 17/06/2019 
Entrevistas da 2ª Etapa 19/06/2019 até 22/06/2019 
Resultado Final 25/06/2019 
Prazo Final para Desistir da Participação 28/06/2019 
Dias de trabalho da equipe 26/06/2019 até 29/07/2019 
SEPVASF 2019 25, 26 e 27 de julho 
 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA  
IX SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
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