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Edital 07/2018 – Processo Seletivo de Organizadores 

 

A Coordenação Geral do Cursinho Popular da Universidade do Vale do Taquari 

– VestVates, no uso das atribuições que lhe são conferidas, decide TORNAR PÚBLICO o 

presente edital que regula o processo seletivo de organizadores. 

 

1 O Cursinho Popular da Univates - VestVates 

O VestVates é um curso pré-vestibular criado em 2017 pelos alunos da universidade, que 

nasceu com o objetivo de auxiliar alunos que não têm condições de estudar em cursos pré-

vestibular particulares. 

Com funcionamento integralmente gratuito e com a finalidade de preparar os alunos para 

os exames de ingresso ao ensino superior, são oferecidas aulas de segunda a sexta-feira, das 

19h10 às 22h40, sendo ministradas por alunos da Universidade do Vale do Taquari – Univates.  

 

2 Das disposições preliminares 

O processo seletivo do VestVates destina-se a selecionar os candidatos aptos a participarem 

da organização do projeto, de acordo com os critérios de seleção explicados neste edital, com 

vistas ao preenchimento das vagas disponíveis. 

O objetivo da equipe de organizadores do VestVates é participar ativamente na capacitação 

e desenvolvimento dos tutores, ao mesmo tempo em que estrutura, organiza e garante completo 

funcionamento das atividades do pré-vestibular VestVates.  

As vagas serão oferecidas nos seguintes departamentos: de operações de equipe, de ensino, 

de marketing, de captação e de estatística. 

O processo seletivo será regido pelas normas constantes no presente edital. 

 

3 Do processo seletivo 

O processo seletivo será organizado em duas etapas: (a) ficha de inscrição e (b) entrevista, 

sendo que todas as etapas são obrigatórias. 

Além destas duas etapas, ocorrerá um workshop, presença não obrigatória, com o intuito de 

proporcionar aos candidatos mais conhecimento acerca do projeto. 
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Não será cobrada taxa para participação no processo seletivo. 

Serão oferecidas, inicialmente, 10 vagas. 

Serão considerados aptos a integrar o corpo administrativo os candidatos aprovados nas 

etapas do processo seletivo. 

As etapas ocorrerão conforme cronograma a seguir delineado: 

Data Etapa 

17/09/2018 Abertura das inscrições 

20/10/2018 (23h55) 
Encerramento previsto  
das inscrições online 

27/10/2018 Workshop 

27/10/2018 – 30/10/2018 Marcação das entrevistas 

01/11/2018 – 10/11/2018 
 

Período de entrevistas 
 

12/11/2018 
Divulgação do Resultado do Processo 

Seletivo 
 

A comissão do processo seletivo se reserva ao direito de alterar as datas ora fornecidas. Tais 

mudanças serão comunicadas nas mídias descritas neste edital e retificadas por novo edital, 

caso necessário. 

A coordenação do VestVates se reserva ao direito de alterar o número de vagas bem como 

os departamentos com vagas sem comunicação prévia, caso entenda necessário. 

Poderá participar de todo o processo seletivo o candidato que esteja regularmente 

matriculado em cursos técnicos e de graduação (licenciatura ou bacharelado) da Universidade 

do Vale do Taquari – Univates. 

 

4 Da ficha de inscrição 

A ficha de inscrição é a primeira etapa do processo seletivo e deve ser preenchida 

exclusivamente via internet, por meio do site www.vestvates.com.br/organizadores 

A ficha de inscrição estará disponível para preenchimento das 00h01 do dia 17 de setembro 

de 2018 às 23h55min do dia 20 de outubro de 2018.  
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A ficha de inscrição contém perguntas referentes a dados pessoais e perguntas dissertativas 

diversas.  

A veracidade das informações preenchidas na ficha de inscrição é de responsabilidade do 

candidato, sob as penas da lei. 

Na ficha de inscrição o candidato indicará os departamentos pelos quais tem interesse, sendo 

que o VestVates se reserva ao direito de alocar o candidato em vaga diferente da por ele indicada 

de acordo com as necessidades do cursinho.  

Serão automaticamente considerados inaptos a realizar a entrevista aqueles que não se 

enquadram nos pré-requisitos descritos neste edital. 

A efetivação da inscrição se dará com a confirmação do preenchimento integral da ficha de 

inscrição. 

Serão avaliados a motivação, adequação aos princípios do Cursinho e experiências 

anteriores do candidato, bem como sua disponibilidade de comprometimento com o projeto.  

 

5 Do Workshop 

O Workshop com os inscritos ocorrerá na data especificada no cronograma, sendo que o 

local da atividade será divulgado oportunamente aos candidatos. 

O Workshop será conduzidos por membros da coordenação do VestVates, sendo que o 

comparecimento à atividade é facultativo. 

O propósito do evento é dar a conhecer aos candidatos o funcionamento do Cursinho, bem 

como o perfil esperados dos membros da organização. 

 

6 Da entrevista 

A entrevista é a etapa (b) final do processo seletivo, sendo que somente poderão se submeter 

a essa etapa os candidatos que realizaram, na íntegra, a sua inscrição, etapa (a). 

A entrevista será realizada nos dias 01 a 10 de novembro de 2018.  

A escolha do horário para realizar a entrevista deverá ser feita pelo candidato em site a ser 

divulgado. 

Aqueles que não realizarem a escolha do dia e horário dentro do prazo previsto para tanto 

não poderão participar da etapa e estarão automaticamente eliminados do processo seletivo. 
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Uma vez escolhido pelo candidato o horário de realização de sua entrevista, o candidato 

deverá apresentar-se ao local, munido de documento de identidade, 10 (dez) minutos antes do 

horário marcado. 

A coordenação do processo seletivo se reserva o direito de antecipar ou atrasar o horário do 

candidato, de acordo com o desenvolvimento das demais. 

No caso de adiantamento, este será de no máximo 10 (dez) minutos. 

Não serão entrevistados candidatos atrasados ou fora do horário marcado.  

O candidato que não comparecer para realizar esta etapa do processo seletivo será 

desclassificado. 

As informações pertinentes ao prédio e à sala na qual o candidato realizará a entrevista 

estarão disponíveis em listas, em ordem alfabética, no site 

www.vestvates.com.br/organizadores 

A entrevista terá características de uma conversa, de forma informal e descontraída com 

perguntas a fim de avaliar diferentes aspectos do candidato. 

O candidato realizará a etapa (b) de forma individual. 

O candidato será avaliado por um membro da coordenação do Projeto. 

A entrevista terá duração aproximada de 40 (quarenta) minutos, sendo que nos 10 minutos 

iniciais haverá espaço para que o candidato se apresente. 

Na entrevista serão avaliados motivação, aspirações, clareza ao se expressar, comunicação 

e habilidades de trabalho em equipe. 

Serão aprovados nesta etapa do processo seletivo aqueles candidatos com o melhor 

desempenho na entrevista de acordo com a avaliação efetuada. 

Caso o candidato não tenha disponibilidade de comparecer a entrevista nos horários 

propostos pelo Cursinho, o mesmo deve entrar em contato para agendar entrevista em horário 

alternativo através do e-mail vestvates@univates.br 

O VestVates não se responsabiliza por objetos perdidos, esquecidos, furtados ou roubados 

dentro das salas de aula durante as entrevistas. 

 

7 Da convocação e assinatura do contrato 

Serão convocados os candidatos que forem aprovados nas etapas deste processo seletivo.  

A lista final dos candidatos aprovados, após a entrevista, ou seja, aptos a realizarem as 

funções de organizadores no Cursinho Popular da Univates, será divulgada por meio da internet, 
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no site www.vestvates.com.br/organizadores e pela página do VestVates nas mídias sociais, no 

endereço www.facebook.com/vestvates 

Os candidatos selecionados serão alocados dentro da equipe de organizadores de acordo 

com a sua preferência de escolha e com seu perfil detectado no momento da entrevista. 

As informações sobre os procedimentos para assinatura dos contratos de voluntário, data de 

início das atividades e serão enviadas por e-mail dos candidatos aprovados. 

Poderão haver outras chamadas após a primeira convocação, de acordo com o número de 

vagas não preenchidas. 

Candidatos menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar cópia e original de 

comprovante de emancipação ou estarem acompanhados de responsável legal munido de cópia 

de e original de documento de identificação no dia da assinatura do contrato de voluntário. 

Candidatos menores de 18 (dezoito) anos cujos representantes legais estiverem impedidos 

de comparecer no dia da assinatura do contrato de voluntário deverão fazer-se acompanhar por 

pessoa com procuração com poderes específicos para representação do represente legal do 

menor, com firma reconhecida em cartório. 

A não apresentação do documento descrito no item anterior levará a desclassificação do 

candidato. 

A coordenação do Cursinho se reserva ao direito de vetar a inscrição de qualquer candidato, 

se considerar que o ato possa vir a prejudicar o desenvolvimento pleno do projeto. 

 

8 Das disposições finais 

A coordenação geral se reserva ao direito de alterar qualquer item deste edital sem aviso 

prévio. Tais mudanças serão comunicadas nas mídias descritas neste edital e retificadas por 

novo edital, se necessário. 

Quaisquer dúvidas sobre o processo seletivo devem ser encaminhadas à página do Cursinho 

(www.facebook.com/vestvates) via mensagem privada, ao e-mail vestvates@univates.br 

A prestação de informações falsas, incompletas ou incorretas em qualquer etapa do processo 

seletivo implicará na nulidade das mesmas e de todos os seus efeitos, não cabendo ao candidato 

qualquer tipo de recurso administrativo. 

Os candidatos que participarem do processo seletivo estão automaticamente autorizando a 

utilização de seus dados pelo corpo administrativo do processo seletivo para fins de análises 

estatísticas. 
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Todas as informações prestadas ao longo do processo seletivo são de responsabilidade do 

candidato podendo ter que responder legalmente pelos dados apresentados. 

 

Lajeado, 17 de setembro de 2018. 

 

A via original deste documento encontra-se devidamente assinada. 

______________________________ 
Lucas Vieira 

Coordenador Geral 
vesvates@univates.br 

lucas.vieira@universo.univates.br 
 


