
 

 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO AFROIF 2019 

A comissão do evento torna público este processo seletivo de voluntários do corpo             
discente do IFBA Simões Filho para colaborar na organização do evento junto à             
comissão do AFROIF. 
 

1. Apresentação 
Neste ano o AFROIF, evento da semana de consciência negra do IFBA campus Simões              
Filho, tem como objetivo estimular a reflexão sobre a temática da negritude por meio da               
produção audiovisual. O formato contemplará exibição de curtas-metragens elaborados         
pelos estudantes do campus; exibição de filmes nacionais e estrangeiros consolidados           
junto a público e crítica especializada, seguidos de debates; palestras de artistas e             
produtores negros engajados na produção audiovisual baiana. Será um espaço que,          
através de oficinas técnicas e temáticas, palestras e mesas redondas, irá estimular a troca              
de aprendizado entre os participantes. 
 

2. Das vagas  
2.1. A participação como voluntário não oferece bolsa e não oferece nenhuma            

recompensa financeira, sendo a participação do discente como VOLUNTÁRIO         
da comissão.  

2.2. Serão 08 vagas abertas exclusivamente ao público estudantil do instituto (IFBA            
campus Simões Filho) das modalidades ensino médio integrado, subsequente e          
ensino superior. 

2.3. Será emitido um certificado de organização de evento aos voluntários           
selecionados ao final do AFROIF. 

 
3. Dos pré-requisitos 
3.1. Os candidatos devem ser alunos regularmente matriculados em uma das           

modalidades do IFBA campus Simões Filho (ensino médio integrado,         
subsequente e ensino superior). 

3.2. Disponibilidade durante os dias e horários do evento: 20 e 21 de novembro de               
2019. 

3.3.Ter disponibilidade para participar das reuniões da comissão em dias e horários            
a combinar. 

3.4. Os voluntários selecionados devem ter disponibilidade de pelo menos 8 horas            
semanais para realizar as atividades em conjunto com a comissão sem prejuízos            
para as atividades acadêmicas. 

 
4. Das atividades e obrigações do voluntário 

Os estudantes selecionados como voluntários da comissão do AFROIF deverão: 
a) Realizar e participar das atividades propostas pela comissão organizadora do          

evento 
b) Auxiliar na otimização do processo de organização 
c) Guardar sigilo em relação a organização do evento 

 
5. Inscrições 



 

5.1.As inscrições serão feitas exclusivamente através do formulário disponível no          
site: http://bit.ly/afroif-voluntario 

5.2.As inscrições serão efetuadas de forma gratuita 
5.3.Não haverá remuneração para os selecionados 
5.4.Todos os campos deverão ser preenchidos no formulário 
5.5.As inscrições iniciam no dia 14 de Agosto de 2019 e finalizam no dia 21 de                

Agosto de 2019. 
5.6.Os inscritos que não forem selecionados para voluntários, poderão se inscrever           

como monitores ou participantes do AFROIF. 
 

6. Da seleção 
A seleção dos voluntários será realizada em duas etapas: 
1) Formulário de inscrição preenchido até às 23h e 59 min do dia 21 de agosto de 2019; 
2) Entrevista em data e horário a combinar, de acordo com período previsto no              

cronograma. 
 

7. Cronograma 
 
 

Início das inscrições 14 de agosto de 2019 

Término  21 de agosto de 2019 

Período de análise das inscrições  21 a 23 de agosto de 2019 

Divulgação do resultado da seleção 23 de agosto de 2019 

Entrevistas com candidatos selecionados 26 e 27 de agosto de 2019 

Resultado final  28 de agosto de 2019 

 
8. Disposições finais 

Os estudantes selecionados assinarão termo de compromisso de participação. 
Adequações de horários e dias de participação poderão ser definidos junto à comissão             
do AFROIF e não serão impeditivas desde que realizadas antecipadamente. 
Dúvidas relacionadas ao processo seletivo deverão ser encaminhadas para o e-mail           
afroifba@gmail.com 
 
 

http://bit.ly/afroif-voluntario

