
 
ENACTUS UERN EM PARCERIA COM ENACTUS BRASIL 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 
 
 

E D I T A L   N º 001/2018 
 
O Presidente do Time ENACTUS UERN, torna público pelo presente edital, a            

abertura das inscrições para a seleção de alunos para o Projeto Caminhos Sustentáveis,             
observando-se o que se segue: 

 
I - Das áreas e do número de vagas. 
 

A seleção para os(as) alunos(as) voluntários(as), será feita para preenchimento          
de (8) oito vagas assim distribuídas: 

 
Curso Turno Período Modalidade N.º de vagas 

Administração Not 1º - 6º Voluntariado 02 
Computação Mat 4º - 6º Voluntariado 03 

Comunicação Social Mat 4º - 6º Voluntariado 02 
Ciências Biológicas Ves 1º - 6º Voluntariado 01 
Gestão Ambiental Not 1º - 6º  Voluntariado 02 

 
 
II- Modalidade. 

Serão ofertadas 10 vagas em caráter de voluntariado.  
 
III - Da inscrição. 

 
As inscrições estarão abertas ao aluno: 
 
a) Regularmente matriculado no curso; 
b) Que tenha cursado, os períodos referenciados para cada vaga; 
c) Matriculado exclusivamente pela UERN 
d) Que seja graduando do Campus Central da UERN 

 
IV - Do local e período da inscrição. 
 

As inscrições serão feitas pelos interessados de 01 a 08 de outubro de 2018,              
pelo link disponibilizado no presente edital ou na BIO do Instagram @enactusuern. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeyg77GYncDsibUgqbsjSjW4TdmoDFDgjl
TqtDTAtjuEwbWw/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeyg77GYncDsibUgqbsjSjW4TdmoDFDgjlTqtDTAtjuEwbWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeyg77GYncDsibUgqbsjSjW4TdmoDFDgjlTqtDTAtjuEwbWw/viewform


 
      No ato da inscrição, o aluno deverá: 

a) Preencher formulário padrão de inscrição; 
b) Apresentar currículo acadêmico atualizado; 

 
VI - Da seleção. 
 

A seleção será realizada de 09 a 18 de outubro de 2018, no Departamento de               
Administração e seguirá as seguintes etapas: 

a) Análise dos currículos acadêmicos; 
b) Análise de conhecimentos específicos; 
c) Entrevista 
d) Dinâmica 

 
1. Será classificado o candidato que obtiver a melhor desenvoltura e atitude para suas             
atribuições, tendo o mesmo disponibilidade de no mínimo 10h semanais para dedicação            
exclusiva ao projeto. 
 
VII- Do resultado. 

O resultado da seleção será divulgado pela Time ENACTUS UERN, por meio do             
Instagram (@enactusuern) e publicado nos murais desta Unidade Universitária no dia 19 de             
outubro de 2018. 
 
VIII- Das disposições gerais: 
 

A seleção a que se refere o seguinte edital terá validade para o ciclo ENACTUS de                
2018 a 2019, onde os novos membros serão inseridos ao time no dia 22 de outubro de 2018 
 
 

ENACTUS UERN, em Mossoró/RN, ao 01 de outubro de 2019. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Vinicius Claudino de Sá 
Professor Conselheiro 

 
 

Raphael Dorgano de Almeida Santos 
Presidente do Time - ENACTUS UERN 


