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EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNO VOLUNTÁRIO 

InTECSOL - 2017.2 

 

 

1. DA IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 – Polo Universitário de Volta Redonda. (PUVR) 

 

1.2 – Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda (ICHS) 

 

1.3 – InTECSOL – Incubadora Tecnológica de Empreendimentos de Economia 

Solidária do Médio Paraíba 

 

1.4 – Projeto: Ampliação da equipe da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos de 

Economia Solidária do Médio Paraíba. 

 

Trata-se da intenção de ampliar o número de integrantes da InTECSOL no 

PUVR/UFF, criada em parceria com o IFRJ – Campus Pinheiral, por meio de um 

projeto financiado pelo CNPq. Atualmente a Incubadora presta assessoria a três 

Empreendimentos de Economia Solidária (EES) em Volta Redonda e um em Pinheiral, 

auxiliando nos processos de autogestão, de produção, de comercialização, de 

formalização e outros. 

 

1.5 – Coordenador do projeto: Luís Henrique Abegão – UFF/ICHS 

 

1.6 – Número de vagas oferecidas: 05 (cinco) 

 

1.7 – Modalidade de vínculo: 

 

Os alunos selecionados atuarão como voluntários, sendo que as horas dedicadas ao 

projeto poderão ser contabilizadas como estágio ou horas complementares. A dedicação 

é de 12 horas semanais (presenciais e não presenciais). 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

POLO UNIVERSITARIO DE VOLTA REDONDA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

INCUBADORA TECNOLÓGICA DE EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

2 
 

1.8 – Atribuições dos membros: 

 

a) Acompanhar o trabalho de planejamento e condução das ações formativas nos 

EES; 

 

b) Conduzir oficinas de formação relacionadas a temas de gestão ou de caráter 

técnico junto aos EES; 

 

c) Prestar assessoria em assuntos operacionais específicos dos EES acompanhados; 

 

d) Auxiliar no processo de formalização dos empreendimentos incubados. 

 

1.9 – Local de realização Projeto: 

 

O projeto está sediado na Sala 211, do Bloco A, do ICHS. As atividades, no 

entanto, serão realizadas, prioritariamente de forma presencial, tanto nas 

instalações da Universidade quanto nas sedes dos EES incubados, sendo três em 

Volta Redonda e um em Pinheiral. 

 

Endereço: ICHS/PUVR/UFF - Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, 783, 

Bloco A, Sala 211, Aterrado - Volta Redonda/RJ. 

 

1.10 – Período de vigência do projeto: 

 

O presente projeto terá duração até junho de 2018, podendo ser prorrogado para 

2019. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições serão realizadas através de um formulário vinculado à plataforma 

Google Forms, com endereço disponibilizado abaixo. 

 

2.1 – Serão permitidos que se inscrevam na presente seleção apenas alunos da graduação 

presencial da UFF, que estejam entre o segundo e sexto período, para os cursos com 

duração mínima de oito períodos e entre o segundo e sétimo período, para os cursos 

com duração mínima de dez períodos, ambos no período de entrada efetiva no 

projeto, que se dará com o início do primeiro período de 2018, com data a ser definida. 

 

2.2 – Período: 24/10/2017 a 04/11/2017 

 

2.3 – Endereço para a inscrição: https://goo.gl/dLYgDM 
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3. DA SELEÇÃO 

 

O processo seletivo terá como base a utilização de formulário, dinâmica e entrevistas, 

realizados na sequência respectiva.  

 

3.1 – Notas e pesos: Os interessados serão avaliados conforme suas participações e 

desempenho durante a metodologia, sendo considerados os seguintes aspectos: 

 

(a) Competências dos inscritos alinhadas às necessidades e princípios da incubadora, tais 

como habilidade de trabalho e convívio em grupo (4)*; 

 

(b) Motivação para participação no projeto (4)*; 

 

(c) Participação em atividades acadêmicas, de extensão e/ou sociais (2)*; 

 

(d) Conhecimento acerca de temas relacionados à área de atuação do projeto, como 

economia solidária e empreendimentos de economia solidária (3)*. 

 

Observação: será atribuída uma nota em escala de 1 a 5 a cada categoria mencionada.  

 

*Peso das notas. 

 

3.2 – Critérios de desempate: Caso haja empate entre os candidatos, as notas obtidas em cada 

aspecto anteriormente definido serão utilizadas como critério de desempate levando em 

consideração: 

 

I. Integralização do currículo em curso de graduação presencial da UFF, dando 

prioridade aos alunos mais próximos de 50% de conclusão; 

 

II. Nota obtida em relação às competências dos inscritos alinhadas às necessidades e 

princípios da incubadora, tais como habilidade de trabalho e convívio em grupo; 

 

III. Nota obtida em relação à motivação para participação no projeto; 

 

IV. Nota obtida em relação ao conhecimento acerca de temas relacionados à área de 

atuação do projeto, como economia solidária e empreendimentos de economia 

solidária; 

 

V. Nota obtida em relação à participação em atividades acadêmicas, de extensão e/ou 

sociais. 
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4. CRONOGRAMA 

 

Etapa Datas 

Inscrição através de questionário on-line 24/10 até 04/11 

Dinâmica em grupo 14/11 em horário a ser definido* 

Entrevistas individuais 22/11 em horário a ser definido* 

Resultado final 24/11 em endereço virtual a ser definido* 

 

 *Observações: As informações, como horários das atividades e link do resultado final, 

serão divulgadas através dos meios de contatos fornecidos no momento da inscrição pelo 

questionário eletrônico.  

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Casos omissos serão resolvidos em conjunto com o coordenador do projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda, 24 de outubro de 2017. 

 

 

 

_______________________ 

 

Coordenador da InTECSOL 


