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WANT TO GET INVOLVED? 

 

EDITAL Nº 002/2017 

Recrutamento – Comissão organizadora 9° Petroufes 

O capítulo estudantil SPE Ufes torna pública a abertura do processo seletivo para o 

preenchimento de vagas para a comissão organizadora do 9º Petroufes, a ser realizado 

no primeiro semestre de 2018, nos dias 21, 22 e 23 de março. As vagas estão 

destinadas aos alunos do curso de Engenharia de Petróleo - Ufes campus São Mateus.  

 

1. Critérios de Seleção:  

1.1. Estar regularmente matriculado no curso de Engenharia de Petróleo – Ufes 

Campus São Mateus.  

1.2. Ser membro do capítulo estudantil SPE Ufes (inscrição no site www.spe.org);  

1.3. Ter disponibilidade de horário para auxiliar de forma ativa na realização das 

tarefas necessárias para o acontecimento do evento.  

 

2. Comissões organizadoras 9º Petroufes:  

2.1. Logística: É responsável por toda organização e ornamentação do espaço físico 

onde será realizado o evento, por gerenciar todo o trâmite para garantir o transporte e 

estadia dos palestrantes, além de estar responsável pela montagem do kit participante, 

brinde do palestrante, coffee break, entre outros. (Vagas: Dois membros) 

2.2. Financeiro: Faz todo o controle de caixa do evento, acompanha e gerencia as 

inscrições do mesmo, responsáveis também no credenciamento e atuando 

principalmente para arrecadar fundos para o (“cotas de patrocínio”). (Vagas: Dois 

membros)  
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2.3. Marketing: É responsável pela confecção de todas as artes relacionadas ao 

evento, além da divulgação do mesmo nas mídias e redes sociais. (Vagas: Um 

membro). Pré-requisitos: possuir uma câmera digital (para que fique responsável pelas 

fotos do evento e edições de modo geral) e/ou possuir conhecimento no Corel e em site 

(pode ser básico).  

 

3. Etapas do Processo Seletivo:  

3.1. Primeira Etapa: inscrição para a participação do processo seletivo pelo 

preenchimento do seguinte formulário: https://goo.gl/forms/cjU5EJSHItFI69K23 

no período do dia 15/11 a 22/11/2017. 

3.2. Segunda Etapa: Ocorrerá uma dinâmica com possíveis cases reais que ocorrem 

durante o evento para testes de habilidades. A data, local e horário da segunda 

etapa serão notificados por e-mail para os selecionados na primeira etapa.  

 

São Mateus, 15 de novembro de 2017.  

 

                                                                     

Filipe Duarte de Abreu da Silva             

Coordenador Geral Discente do 9º Petroufes 
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