Universidade Federal de São Paulo
Campus Osasco
Biblioteca da Escola Paulista de Política, Economia e
Negócios (EPPEN)

EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE
VOLUNTÁRIOS
PROJETO “CRIAÇÃO DO BOLETIM DIGITAL DA
EPPEN” – 1º SEMESTRE/2022

1. OBJETIVOS
O projeto de criação do “Boletim Digital da EPPEN” é uma ação da Biblioteca
UNIFESP/Osasco, sob a orientação de um Bibliotecário. O objetivo principal é a
constituição de uma equipe de trabalho para reunir a diversidade informacional
circulante no campus em um Boletim mensal com divulgação para todos os
membros da comunidade acadêmica.

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
Requisitos
Ser aluno regularmente matriculado na graduação ou pósgraduação da EPPEN/UNIFESP-Osasco.

Disponibilidade para reuniões presenciais semanais (com
duração aproximada de uma hora) e demais tarefas extras.

3. PROCESSO DE SELEÇÃO
Etapas de seleção*
Entrevista

Elaboração de um texto (até 10 linhas) sobre a importância do
Boletim para a EPPEN/UNIFESP-Osasco.
* As duas fases serão realizadas na mesma data, horário e local.
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4. FUNÇÕES, ATRIBUIÇÕES E NÚMERO DE VAGAS
Funções

Atribuições
Nº de vagas*
Responsável pela
reunião, organização
3
e apresentação do
conteúdo das seções
do boletim.

Coordenador (a) de
Seção

Responsável pela
diagramação e
layout do boletim.

Coordenador (a) de
Diagramação

Responsável pela
conversão do
conteúdo do boletim
em publicações e
memes para as
redes sociais.

Coordenador (a) de
Mídias Sociais

2

2

* O número de vagas pode ser flexibilizado conforme a demanda

5. INSCRIÇÕES E CRONOGRAMA
As inscrições serão realizadas presencialmente na Biblioteca UNIFESP/Osasco, no
período de 11/05/2022 a 25/05/2022, das 11 horas as 20 horas, de segunda a sexta.
É necessário apresentar no ato da inscrição qualquer documento com foto e
comprovante de vínculo com a Universidade (carteirinha de estudante, crachá da
UNIFESP, atestado de matrícula etc.). Esta documentação comprobatória pode ser
apresentada em meio digital.
Cronograma

Publicação do Edital

10/05/2022

Período de inscrições

11/05/2022 a 25/05/2022

Etapa de seleção

26/05/2022 a 03/06/2022

Divulgação dos selecionados no
site da UNIFESP/OSASCO na aba
Biblioteca

10/06/2022

(https://www.unifesp.br/campus/osa2/bibliotecaeppen)
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6. PERÍODO DE ATIVIDADES
A participação do voluntário (a) no projeto abrangerá atividades no período de Junho
a Agosto de 2022. Este prazo poderá ser estendido, caso o voluntário expresse sua
vontade na continuidade da prestação de atividades voluntárias.

7. CERTIFICADO
Os voluntários que participarem de todas reuniões semanais mediante comprovação
por listas de presença (justificativas prévias de ausência serão consideradas) e
enviarem as tarefas solicitadas por e-mail nos prazos estipulados, farão jus ao
certificado de participação com a carga horária total de 20 horas. No caso de
continuidade no projeto, as horas extras serão adicionadas a este montante. É
responsabilidade do voluntário a verificação com a coordenação do curso ao qual
está matriculado o aceite deste certificado como horas complementares.

8. CASOS OMISSOS
Os casos omissos neste edital serão resolvidos junto a Biblioteca UNIFESP/Osasco.
As dúvidas podem ser direcionadas ao e-mail: boletimbiblioteca.osasco@unifesp.br

Osasco, 10 de maio de 2022.
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