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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
Av Pres. Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - https://www.unir.br 
  

EDITAL Nº 01/2019

Processo nº 99955899.000033/2019-80
 
PROCESSO SELETIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO II WORKSHOP EM
ESTATÍSTICA APLICADA 2019
 
O Departamento de Matemática e Estatística da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR,
torna pública a abertura do processo de seleção para discentes para organização do evento II Workshop em
Estatística Aplicada.
 

1. IDENTIFICAÇÃO

Unidade/Campus: Departamento de Matemática e Estatística/JI-PARANÁ
Número de vagas: 06 (quatro) vagas
 

2. OBJETIVO

O processo seletivo tem por objetivo selecionar discentes do curso de Bacharelado em Estatística da
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus Ji-Paraná, para auxiliarem na organização
do evento II Workshop em Estatística Aplicada, de modo a preparar o estudante para atividades
relacionadas à apresentação de trabalhos, oratória, atividades de credenciamento e divulgação, e promover
maior interesse dos discentes pelo curso.
 

3. INSCRIÇÕES

Período: das 7:00hs do dia 15/03/2019 às 12:00hs do dia 21/03/2019
Local: exclusivamente via e-mail workshopestatisticaunir@gmail.com
 

4. DOS REQUISITOS

Os candidatos às vagas de organizadores do evento deverão escanear e enviar no e-mail (item 3) a
documentação listada abaixo:

1. Comprovante de matrícula no curso de Bacharelado em Estatística;
2. Histórico escolar;
3. Ficha de inscrição (ANEXO I);
4. Certificado de participação de comissão organizadora de eventos (caso tenha).
5. Currículo Lattes atualizado.
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5. DAS ATRIBUIÇÕES

1.     Auxiliar os docentes organizadores do II Workshop em Estatística Aplicada na divulgação do
evento;

2. No dia do evento, os discentes selecionados irão auxiliar os docentes na entrega de material e
alocação dos participantes no local do evento; além disso, auxiliarão na apresentação dos
palestrantes e registro (fotos) do evento;

3. O candidato que não comparecer às reuniões e/ou deixar de cumprir os itens anteriores será
desligado da comissão organizadora.

 

6. DO RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
6. Serão indeferidas as inscrições que não atenderem aos requisitos exigidos neste edital (item 4),

após analisadas pela Comissão organizadora do evento.
6. O resultado das homologações será divulgado no dia 22/03/2019.

Local: Departamento de Matemática e Estatística, fixado nos murais.
 

7. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO DOS APROVADOS
7. Os candidatos serão classificados com base na média ponderada entre seus respectivos índices

de aproveitamento (IA), que terá peso 2 e o número de vezes que participou de comissões
organizadoras de eventos científicos (peso 1).

7. Com base no item 7.1, serão classificados 10 (dez) candidatos, dos quais os 06 (seis) primeiros
irão compor a comissão e os demais ficarão no cadastro reserva;

7. Os candidatos aprovados deverão assinar o termo de compromisso (anexo II);
7. Os candidatos aprovados e que não puderem compor a comissão organizadora, por questões de

disponibilidade de horário e/ou outras, verificadas pelos organizadores do evento, serão
imediatamente substituídos, seguindo a ordem de classificação dos aprovados.

7. Os candidatos que compuserem a comissão organizadora do II Workshop em Estatística
Aplicada receberão um certificado de 30hs.

 
Ji-Paraná, 14/03/2019

 

 
Profa. Dra. Gabi Nunes Silva

Coordenadora do evento
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Documento assinado eletronicamente por GABI NUNES SILVA, Docente, em 14/03/2019, às 15:28,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0089239 e o código CRC DDBF06D5.

 

ANEXOS AO EDITAL

 
 
ANEXO I
 
PROCESSO SELETIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I WORKSHOP EM ESTATÍSTICA
APLICADA/ REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
 
___________________________________________________________ aluno(a) regularmente
matriculado(a) no Curso de Bacharelado em Estatística, Identidade N°_________________, estado civil
______________________, CPF N°_______________________, residente à rua
_______________________________________________n°________, bairro _______________
__________________, telefone _____________, e-mail ______________________________ vem
requerer inscrição no Processo Seletivo para organização do evento II Workshop em Estatística Aplicada a
ser realizado nos dias 28, 29 e 30 de maio de 2019, no auditório do Instituto Federal de Rondônia – IFRO,
Campus Ji-Paraná.
 
 

Ji-Paraná, _____ de março de 2019.

 
 

_________________________________
Assinatura do Candidato

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ANEXO II
 
TERMO DE COMPROMISSO
 
___________________________________________________________ aluno(a) regularmente
matriculado(a) no Curso de Bacharelado em Estatística, Identidade N°_________________, estado civil
______________________, CPF N°_______________________, residente à rua
_______________________________________________n°________, bairro _______________
__________________, telefone _____________, e-mail ________________________________
declaro ter disponibilidade para exercer as atividades descritas no item 5 do edital do processo seletivo, de
forma totalmente voluntária, para organização do evento II Workshop em Estatística Aplicada 2019, a
partir do momento que for selecionado até a realização do evento, perfazendo um total de 30 horas.
 
 

Ji-Paraná, _____ de março de 2019.

 
 

_________________________________
Assinatura do Candidato
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Referência: Processo nº 99955899.000033/2019-80 SEI nº 0089239


