EDITAL 001/2018 SENSEAT
EDITAL DE SELEÇÃO DE INTEGRANTES DO NÚCLEO DE ESTUDOS EM ANÁLISE SENSORIAL DE
ALIMENTOS PARA 2019

O Núcleo de Estudos em Análise Sensorial (SENSEAT) torna público o Edital 001/2018 SENSEAT
para seleção de discentes de graduação e pós-graduação da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) para as funções como integrantes do SENSEAT durante o ano de 2019.

1. SENSEAT
Análise Sensorial é uma importante ferramenta que utiliza os sentidos do ser humano com uso
de ferramentas estatísticas para entendimento das características dos alimentos. O Núcleo de Estudos
em Análise Sensorial de Alimentos (Senseat) tem como objetivos realizar discussões de textos
acadêmicos, apoio técnico para discentes da graduação e da pós-graduação no planejamento e
execução de atividades, disseminação dos conhecimentos dentro da comunidade acadêmica, atividades
de pesquisa / ensino / extensão, entre outros.

2. VAGAS
Serão ofertadas 4 (quatro) vagas.

3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÕES
Os candidatos às vagas deverão contemplar todos os requisitos a seguir:
I.
Idade igual ou superior a 18 anos
II.
Estar devidamente matriculado em Curso de Graduação ou Pós-graduação na UFVJM, na
cidade de Diamantina, Minas Gerais;
III.
Disponibilidade para participar de reuniões e atividades do Núcleo;
IV.
Interesse em atividades relacionadas à Análise Sensorial.
4. ATRIBUIÇÕES
Todos os membros terão suas atividades fixas na administração do SENSEAT como descrito abaixo,
além da participação em atividades específicas de ensino, pesquisa e/ou extensão na área de Análise
Sensorial.
Tesoureiro (01 vaga)




Organizar e manter a contabilidade do SENSEAT;
Responder pelo controle financeiro e patrimonial do SENSEAT, empenho, pagamento e
liquidação das despesas e balancetes;
Conferir mensalmente o saldo de caixa e disponibilidade bancárias, lavrando-se o termo de
conferência sob assinatura e preparar prestações de contas;



Organizar e manter um arquivo dos materiais pertencentes ao SENSEAT.

Coordenador de Marketing e Divulgação (01 vaga)






Confeccionar e manter uma rede social (Instagram) atualizada na Internet, relativo à divulgação
das atividades do grupo;
Divulgar todas as atividades e eventos promovidos pelo SENSEAT;
Responsabilizar-se pela criação de todo e qualquer material relacionado com a divulgação e
promoção do SENSEAT;
Repassar aos associados oportunidades de estágio, congressos, encontros e demais eventos
que estejam relacionados à área, fruto dos contatos realizados;
Designar comissões específicas para atender às necessidades da Diretoria em questão,
submetendo o pedido de criação dessas comissões à aprovação do Presidente.

Conselho Fiscal (02 vagas)



Examinar, aprovar ou reprovar balanços e balancetes;
Examinar a qualquer tempo os livros e documentos, lavrando em livro de atas os pareceres
resultantes da avaliação.

5. INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas no período de 13 a 21 de dezembro de 2018, pelo e-mail
senseat.ufvjm@gmail.com .
Para inscrição será necessário o envio das informações constantes no Anexo 1 em arquivo PDF
por e-mail. O assunto do e-mail deve ser, necessariamente, no formato: EDITAL 001/2018 SENSEAT –
NOME COMPLETO DO CANDIDATO (ex: EDITAL 001/2018 SENSEAT – ANA MARIA PEREIRA SILVA).
A relação das inscrições deferidas/indeferidas será disponibilizada por e-mail para todos os
inscritos e afixada no painel de recados na entrada do ICT-UFVJM no dia 14 de janeiro de 2019.
As inscrições com preenchimento incompleto do Formulário de Inscrição e/ou fora dos padrões
deste edital serão indeferidas.
Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.

6. SELEÇÃO
A seleção ocorrerá em duas etapas classificatórias:


Análise dos dados do Anexo 1 pela Comissão de Seleção;



Entrevista por membros da Comissão de Seleção na sala 346 (ICT-UFVJM) no dia 17 de janeiro
de 2019 a partir das 18 horas.

7. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Serão considerados como critérios de desempate:
I. Candidato com maior idade;
II. Candidato que esteja cursando o maior período do curso.

8. RESULTADO
O Resultado Parcial será divulgado no Instagram (@senseatufvjm) e afixado no painel de
recados na entrada do ICT-UFVJM no dia 22 de janeiro de 2019.
No caso de Recurso, o mesmo deverá ser encaminhado exclusivamente via e-mail
(senseat.ufvjm@gmail.com) até 18 horas do dia 23 de janeiro de 2019.
O Resultado Final do processo será divulgado no Instagram (@senseatufvjm) e afixado no
painel de recados na entrada do ICT-UFVJM no dia 25 de janeiro de 2019.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
As atividades dos membros selecionados terão vigência de 2 semestres (2019-1 e 2019-2)
prorrogável de acordo com o Estatuto do grupo.
Não será atribuída qualquer bolsa e/ou remuneração para os membros.
A certificação das atividades dos Membros será de acordo com as atividades cumpridas no
mandato, sendo entre as modalidades: Ensino, Pesquisa e Extensão.
Este edital entra em vigor a partir da sua data de publicação.

10. CRONOGRAMA
Atividade
Inscrições via e-mail (senseat.ufvjm@gmail.com)
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas
Entrevista
Resultado preliminar
Período de recursos
Resultado Final

Data/Local
13/12/2018 a 21/12/2018
14/01/2019
17/01/2019 (18h, sala 348 ICT-UFVJM)
22/01/2019
22/01/2019 e 23/01/2019
25/01/2019

ANEXO I - EDITAL 001/2018 SENSEAT














Nome completo:
Data de nascimento:
Telefone (whatsapp de preferência):
E-mail:
Matrícula
Curso
Universidade:
Semestre:
Vaga de interesse: ( ) Tesoureiro ; ( ) Coordenador de Marketing e Divulgação ; ( ) Conselho
Fiscal
Já participa atualmente de outra atividade extra-classe (grupos de liderança discente)? Qual
(is)?
Tem disponibilidade para reuniões às 18 horas quando necessário?
Escreva parágrafo demonstrando seu interesse em participar do Senseat.

