
Edital 01/2019 – Projeto Geoparque Caçapava – Campus Caçapava do Sul 

 

A Comissão do Projeto Geoparque Caçapava torna pública a Chamada Interna para a seleção de 

voluntários de extensão. 

 

SELEÇÃO INTERNA DE VOLUNTÁRIOS DE EXTENSÃO PARA O PROJETO GEOPARQUE CAÇAPAVA 

 

1. Serão selecionados estudantes de graduação dos 5 cursos oferecidos no Campus Caçapava do 
Sul, conforme abaixo discriminado: 

04 estudantes do curso de Geologia; 

02 estudantes do curso de Geofísica; 

02 estudantes do curso de Tecnologia em Mineração; 

02 estudantes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária; 

04 estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. 

 

2. Processo de seleção interna 

2.1 Para participar do processo de seleção interna, o estudante deverá realizar inscrição no site 

https://forms.gle/jYeZxFP4LUhSAAZe6 

2.2 A seleção será realizada por meio de um questionário que deverá ser respondido por meio do Google 

Formulários; 

2.3 O formulário e as orientações para o preenchimento serão enviados ao estudante por e-mail; 

2.4 Cabe ao estudante a responsabilidade de observar a caixa de e-mails até as 13:30 horas do dia 

19/09/2019, conforme cronograma abaixo. 

 

3. Cronograma 

24 a 29/10/2019  Inscrição 

30/10/2019 as 14:00 Questionário 

31/10/2019   Divulgação do resultado 

01/11/2019   Início das atividades 

 

https://forms.gle/jYeZxFP4LUhSAAZe6


4. Condição para participar do processo de seleção interna 

Poderá participar da seleção interna, estudante regularmente matriculado em curso de graduação ofertado 

pelo Campus Caçapava do Sul. 

 

5. Critérios de avaliação e classificação 

5.1 O processo de seleção interna deverá considerar os seguintes elementos por ordem decrescente de 

prioridade: 

- Estudante que já possua algum envolvimento com o Projeto Geoparque e com o evento Geo.dia; 

- Estudante com vínculo a mais tempo com a Unipampa; 

- Estudante que não se enquadrar nas categorias acima, conforme respostas do questionário. 

 

5.2. Caso necessário, a Comissão do Projeto Geoparque poderá definir outros critérios, além dos listados 

acima. 

 

6. Certificação 

Cada estudante que participar como voluntário do Projeto Geoparque Caçapava irá receber certificação de 

atividade de extensão correspondendo a 4 horas semanais. 

 

7. Disposições gerais 

Caso as vagas disponibilizadas por esta chamada não sejam preenchidas, caberá à Comissão a opção de 

seleção de outros voluntários inscritos no processo. 

Os casos omissos nesta Seleção Interna serão resolvidos no âmbito da Comissão do Projeto Geoparque 

Caçapava. 

 

Prof. Felipe Guadagnin 

Coordenador do Projeto Caçapava - Unipampa 


