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A Afya Educacional, através do Centro Universitário UNINOVAFAPI, inscrita no CNPJ sob o nº 
21.909.778/0001-98, com endereço na o Rua Vitorino Orthiges Fernandes, 6123, Bairro do Uruguai, 
Teresina-PI, CEP.: 64.073-505, torna público, o presente edital para abertura das inscrições destinadas ao 
processo seletivo do NÚCLEO CRIATIVO ESTUDANTIL.  

 

1. OBJETIVO 
 
1.1. O objetivo do presente edital é instituir as regras gerais para tornar pública a seleção de 

alunos, regularmente matriculados nesta Instituição de Ensino Superior, para participação da 
comissão organizadora de eventos no semestre de 2022.2. Os eventos têm como objetivo 
proporcionar aos graduandos participantes, a oportunidade de discussão e troca de 
conhecimento, promovendo a integração dos discentes e a experiência na organização de 
eventos, desenvolvendo novas habilidades e adquirindo novos conhecimentos. 

 

2. DA PROPOSTA 
 
2.1. Será realizada a abertura de 20 vagas para comissão organizadora de eventos acadêmicos de 

2022.2. Os membros integrantes da comissão organizadora terão como objetivo ajudar na 
organização e monitoramento do evento como um todo, exercendo as atividades sob a 
orientação do setor de Comunicação e Marketing. Sendo 02 (duas) vagas para cada curso, que 
são: Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia, Nutrição e Medicina. 

2.2. O participante da comissão organizadora deverá dispor de 5h semanais para auxiliar toda e 
qualquer solicitação necessária para o andamento dos eventos. Os alunos selecionados 
receberão certificado com o total de 100h 

Observa-se que os membros da comissão organizadora deverão cumprir com a carga horária em 
todos os eventos para emissão final do certificado pela extensão. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1. A inscrição neste concurso exprime ciência e aceitação das normas e condições estabelecidas 

no Edital; 
 

3.1.1. A inscrição deverá ser realizada somente pela internet do dia 06 a 17 de junho, 
no endereço eletrônico,: https://forms.gle/3KEhcxJYMG7ZwTQz5 

3.1.2.    O aluno deve estar devidamente matriculado nesta Instituição de Ensino 
Superior;  

3.1.3. Para inscrição o aluno deve possui coeficiente de rendimento de no mínimo 7.   
Discentes que possuam coeficiente inferior a 7 terão a inscrição indeferida. 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O NÚCLEO CRIATIVO ESTUDANTIL  
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4. DA SELEÇÃO 

A seleção se dará através da inscrição e análise do coeficiente de rendimento. 

Será considerado apto a compor a comissão organizadora de eventos de 2022 o candidato que se 
inscrever na data e tiver nota igual ou superior a 7 (sete).  

Para critério de desempate, terá preferência o aluno que o tiver o maior coeficiente de rendimento; 
caso o empate persistir, será considerada a data de inscrição, tendo preferência os alunos que tiverem se 
inscrito anteriormente ao concorrente. 

A divulgação dos resultados acontecerá no dia 24 de junho de 2022 com a publicação da respectiva 

classificação dos alunos aprovados na página da inscrição. 

 
Teresina – PI, 06 de junho de 2022. 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI 
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