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 Edital para Voluntários 

 

Interessados (as) por gentileza LER ATENTAMENTE O DOCUMENTO 

 

A comissão da VI Conferência e XI Simpósio de Psicobiologia da UFRN convida 

a se inscreverem os alunos interessados em auxiliarem na realização do evento na 

condição de VOLUNTÁRIOS (AS). O evento será realizado entre os dias 26 a 29 de 

novembro de 2019 nas dependências do Centro de Biociências e da Reitoria da UFRN, 

no município de Natal, RN.   

 Este evento tem o objetivo de apresentar aos estudantes de graduação, pós-

graduação e à comunidade a pesquisa científica realizada no Departamento de Fisiologia 

e Comportamento da UFRN, além de outras pesquisas realizadas nas áreas de estudo 

referentes ao programa, através de uma perspectiva investigativa de tópicos relevantes 

das neurociências e do estudo do comportamento animal. Assim sendo, contamos com a 

colaboração de todos os interessados com o intuito de construir uma universidade mais 

dialógica, viva e profícua.  

  

Atenciosamente, 

Sofia Coradini 

Comissão organizadora da VI Conferência e XI Simpósio de Psicobiologia 

  

  

ORIENTAÇÕES GERAIS 

  

● Serão selecionados até 10 voluntários; 

● Para ser elegível é preciso ter vínculo com a Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte e não estar inscrito no Simpósio; 

● Serão priorizados os alunos de Pós-Graduação em Psicobiologia e os alunos do 

departamento de Fisiologia e Comportamento; 

● As inscrições ocorrerão até dia 30 de setembro de 2019; 

● Os (as) voluntários (as) serão selecionados (as) a partir da disponibilidade de 

horários; 
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● As tarefas consistem nas seguintes: 

● Auxiliar no credenciamento; 

● Monitorar as palestras e minicursos; 

● Participar da organização do coffee break; 

● Auxiliar na organização da logística do evento. 

 

Para fins de conhecimento do trabalho faz-se necessário informar que 

 

● Toda a participação se dará em caráter VOLUNTÁRIO, onde o (a) 

participante, portanto, se propõe a colaborar de acordo com as solicitações 

da Organização; 

● NÃO HAVERÁ NENHUM TIPO DE REMUNERAÇÃO 

MONETÁRIA, seja ela de qualquer valor; 

● Todas as atividades devem ser seguidas de acordo com o que lhes foi 

orientado, tendo que ser informado aos organizadores imprevistos para 

que alguma decisão seja tomada; 

● É esperado proatividade de todas as pessoas envolvidas como 

colaboradores (as) voluntários (as); 

● Quaisquer questões não tocadas nessa convocação serão decididas pela 

Comissão Organizadora do evento. 

● Caso seja requisitado os voluntários ajudarem antes do dia do evento a 

carga horária também será contada nos certificados.  

● Será oferecido, ao final, um certificado de participação na função de 

VOLUNTÁRIO (A) a todos (as) os (as) colaboradores (as) nessa função, 

constando a carga-horária referente ao tempo em que esteve presente; 

  

 

Os interessados em participar devem enviar um e-mail para 

simpsicobio@gmail.com com o título “Edital para Voluntários do Simpósio” 

demonstrando interesse e indicando quais horários apresentam disponibilidade 

(turno manhã/tarde).  

 

 

 

 

 

 

Sendo assim,  

O (a) candidato (a) é livre para escolher os horários que preferir para monitorar, 

seja apenas uma manhã/uma tarde ou todos os turnos todos os dias. 

mailto:simpsicobio@gmail.com
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Não necessariamente se atuará em todos os horários selecionados na inscrição, 

essa disponibilidade servirá de base para a formação das equipes a atuarem em cada 

horário. 

É necessário que o voluntário tenha disponibilidade, no mínimo, um turno por 

dia. 

Os horários de atividade serão informados previamente a todas as pessoas 

selecionadas. 

A carga-horária constante no certificado se dará em cima do horário de 

atividade. 

Em caso de imprevistos acadêmicos (e.g. provas) por gentileza informar COM 

ANTECEDÊNCIA para que a equipe seja alterada. 

  

 

Sofia Coradini 

Comissão organizadora da VI Conferência e XI Simpósio de Psicobiologia 

 


