
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS DE CAMPOS 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS EM PROJETO DE EXTENSÃO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Projeto de extensão: Banco de dados do município de Campos dos Goytacazes, RJ 

1.2. Coordenadores do projeto: Prof. Vladimir Faria dos Santos e Samuel Alex Coelho 

Campos 

1.3.Número de Vagas oferecidas: 3 (três) 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Período: 17/05/2022 a 29/05/2022. 

2.2.E-mail disponibilizado para a inscrição: Enviar um e-mail para 

vladimirsantos@id.uff.br solicitando a inscrição no processo seletivo de bolsista do 

projeto – Banco de dados do município de Campos dos Goytacazes, RJ  

2.3. Pré-requisitos fixados pelo Projeto: 

• Esteja com a matrícula ativa no curso de graduação em Ciências Econômicas de 

Campos;  

• Tenha 8 horas semanais como horário disponível para execução das atividades 

propostas. 

 

3.DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS DO ALUNO PARA A EFETIVAÇÃO DA 

INSCRIÇÃO 

3.1. Comprovante do cumprimento de pré-requisitos fixados pelo Projeto (envio do 

histórico escolar para o e-mail vladimirsantos@id.uff.br no momento da inscrição). 

4.DA SELEÇÃO 

1.1. O processo de Seleção será realizado no dia 30/05/22, às  18  horas. 

1.2. Local de realização:  Google Meet (será enviado o link para o e-mail dos 

selecionados na etapa de análise curricular)  

1.3. Os Instrumentos de Avaliação/ Pontuação atribuída serão os que se seguem: 

1. Avaliação Curricular - currículo vitae e/ou currículo Lattes (4,0 

pontos ou 40%) 

2. Entrevista (6,0 pontos ou 60%) 

1.4. A nota mínima para aprovação na seleção será 6 (seis). 

1.5. Em caso de empate, será considerada a maior nota nos seguintes instrumentos 

de avaliação e conforme a seguinte ordem: 

a) Avaliação Curricular - currículo vitae e/ou currículo Lattes 

b) Entrevista 
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5. DAS ATIVIDADES DO PROJETO 

5.1. O projeto tem como objetivo coletar dados econômicos, sociais e agropecuários do 

maior município do interior do estado do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes. 

Pretende-se acompanhar e divulgar, de forma contínua, a evolução desses dados. Cabe 

ressaltar que o projeto conta com a parceria da prefeitura municipal de Campos. Essa 

parceria permitirá que dados gerados pela prefeitura sejam organizados e disponibilizados 

à comunidade. 

 

 

 

Campos dos Goytacazes,16 de maio de 2022. 

 

 

 

 
Vladimir Faria dos Santos 


