
PROCESSO SELETIVO 1

SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA ASSESSORIA DO NECCOMEPARA
PROJETOS PERMANENTES

Olá queridxs!

Dos dias 09 a 23 de março de 2020 o Neccom recebe inscrições de projetos para
integrarem as ações do núcleo.Neste edital você pode se inscrever em uma das duas
possibilidades de ingresso no Neccom:

1. Ingresso como colaborador voluntário em Projetos Permanetes
1. Ingresso em atividades de assessoria do Neccom

Os projetos permanentes são:

 Música para Todos
 TurCOMigo
 Adote uma Empresa Web
 Dançando com Cidadania
 Informática Educacional
 Fortalecimento da Oficina Madre Carmelita
 Cineclube
 IF-NEWS

As atividades de assessoria são:

 Comunicação e Divulgação de Atividades
 Organização e execução de eventos

Atenção!

* Todas as atividades são VOLUNTÁRIAS porém podem surgir possibilidades de bolsas ao
longo do ano.
** Serão emitidos certificados ao final do ano.
*** Após período de inscrição serão realizadas as seleções para os projetos, a depender do
quantitativo de inscritos.
****Após o período de inscrição haverá uma reunião com os inscritos para divulgação da
metodologia de seleção para as atividades. As seleções serão diferenciadas a critério de
cada projeto, podendo ser entrevistas, práticas, apresentações. Durante a reunião será
explicada a metodologia de seleção.



SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA ASSESSORIA

DO NECCOM E PARA PROJETOS PERMANENTES

**** A seleção para o Projeto Música para Todos será para estudantes serem monitores das
aulas de violão, flauta transversal e percussão. Os estudantes deve já tocar os
instrumentos.

LINK PARA INSCRIÇÕES: https://forms.gle/vA19DadJU811Y7up8

QR-CODE PARA INSCRIÇÃO:

ATIVIDADES PERMANENTES
ATIVIDADE VAGAS

Projeto Fortalecimento da Oficina
Madre Carmelita

3 vagas, sendo 1 de literatura para crianças,
1para acompanhamento das atividades da
oficina e 1 para acompanhamento do curso de
Corte e Costura

Projeto Informática Educacional 02 vagas
Projeto Adote uma Empresa Web 3 vagas
Projeto TurCOMigo 3 vagas
Projeto Música para Todos 04 vagas, sendo 02 para monitoria de violão,

01 para Flauta Transversal e 01 para
percussão

Projeto Dançando com Cidadania 1 vaga
Projeto Cineclube 4 vagas
Projeto IF-News 4 vagas
Comunicação e Divulgação de
Atividades

3 vagas

Organização e Execução de Eventos 10 vagas

https://forms.gle/vA19DadJU811Y7up8

