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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Campus Prof. João David Ferreira Lima — CEP 88040-900

Trindade - Florianópolis - Santa Catarina - Brasil

Edital 02/2020/LED/EGC

O Coordenador da Comissão Científica do CiKI, torna publica a abertura das inscrições 

de  acadêmicos  voluntários  do  PPGEGC  da  UFSC,  para  participar  da  ATIVIDADE 

ESTRATÉGICA de organização da Edição 2020 do congresso.

Os voluntários atuarão nas modalidades abaixo indicadas que possuem atribuições de 

atuação próprias, conforme descrito a seguir. 

1 VAGAS E FUNÇÕES

Função e vagas Atividades

Sub coordenador da Comissão 

Científica (01 vaga)

Acompanha  todas  as  atividades  do  coordenador, 

acompanha os prazos de cada etapa e trabalha como 

elo de ligação entre todos os demais participantes da 

equipe. Responsável por elaborar o relatório final das 

atividades  da  comissão  em  conjunto  com  o 

coordenador (um aluno de doutorado). 

Secretário  da  Comissão 

Científica (01 vaga)

Responsável  por  enviar  e  ler  os  e-mails  recebidos 

através da conta de e-mail  da comissão.  Também é 

responsável  por  elaborar  documentos,  cartas  e 

declarações que sejam necessárias. Além de apoiar o 

coordenador  e  sub  coordenador  nas  atividades  de 

gestão (aluno mestrado ou doutorado). 

Responsável pela Divulgação e 

marketing (1 vaga)

Responsável  precisa  ter  conhecimentos  necessários 

para criação de material  de divulgação.  Responsável 

por  e-mails  marketing,  divulgação  em  rede  social  e 

outros que achar importante. 

Sistemas  da  Comissão Responsável pelas plataformas de recepção de artigos 
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Científica   (3 vagas) (easy  chair),  elaboração  dos  anais  Responsável  por 

verificar plágio e emissão de certificados. 

Avaliações  e  anais  do 

congresso (4 vagas)

Responsável por convidar os avaliadores (com apoio 

do secretário do congresso),  receber as avaliações e 

elaborar os anais com os artigos aprovados. 

2  DOS REQUISITOS DOS VOLUNTÀRIOS

São requisitos para a inscrição neste processo seletivo:

1. Ter disponibilidade de tempo e flexibilidade de horário para cumprir a carga de 

atividades;

2. Ter vínculo de pós-graduação com a o PPEGC vigente no dia  de publicação 

desse edital até o final das atividades;

3. Ter conhecimentos e/ou experiência nas áreas de atuação;

3 DAS INSCRIÇÕES 

3.1 DA DATA E DO LOCAL

As  inscrições  deverão ser  feitas  no  período compreendido entre  os  dias  28  de 

agosto  à  31  de  setembro  de  2020,  por  e-mail  no  endereço: 

atendimento@led.ufsc.br, colocando no assunto: SeuNome.Ciki  e no corpo do e-

mail as seguintes informações: Nome, Matricula, Nivel (M/D),  telefone de contato, 

formação de graduação e orientador, vaga pretendida.

6. DA SELEÇÃO 

A seleção dos voluntários se dará pela adequação às vagas e experiência profissional,  

podendo ser realizada entrevista se necessário

9. DOS RESULTADOS

O resultado final será divulgado no dia 02/08/2020 no endereço eletrônico do LED 

EGC/UFSC.

Florianópolis, 28/08/2020
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