
 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 

PARA DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE EVENTO EXPOPESCA 2022 

 

Considerando a realização da Expopesca 2022, a Pró Reitoria de Extensão (PROEX) 

da Universidade Federal de Sergipe-PROEX/UFS, em parceria com a Câmara 

Empresarial de Pesca e Aquicultura da Fecomércio, tornam pública a Chamada  

para a demonstração de interesse para participar como monitor(a) voluntário(a) na 

EXPOPESCA 2022, que ocorrerá de 8 a 10 de setembro de 2022, no Iate Clube 

Sergipe, localizado na Av. Beira Mar, nº 225, Bairro Treze de Julho, Aracaju/SE. 

1. DAS VAGAS 

1.1. Serão ofertadas 40 vagas para VOLUNTÁRIOS que atuarão nas atividades 
contempladas no Evento Expopesca 2022. Serão 20 vagas para o turno da manhã e 20 
vagas para o turno da tarde. 

1.2. Serão chamados os 40 inscritos por ordem de inscrição, se o número de inscritos 
exceder o número de vagas, ficarão em cadastro reserva. 

1.3. Os participantes receberão certificados emitidos pela Coordenação do Evento 
Expopesca. 

2. DA DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE 

2.1 No período definido no cronograma o(a) discente, a partir do formulário disponível 
em https://forms.gle/1QFRnrFpu1uhkb8S8, deverá demonstrar interesse no Evento 
Expopesca. 

 

3. DO RESULTADO E ATUAÇÃO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 

3.1. A divulgação da lista dos(as) discentes selecionados(as) será publicada na data 
prevista no cronograma na https://proex.ufs.br/pagina/21986-abertos-para-submissao. 

 

3.2 O(a) discente selecionado(a) deverá: 

 Assinar lista de presença, retirar o colete e o ticket para o traslado da proex 

para o Iate Clube Sergipe no dia 05/09/2022 (Horário 8 às 17 na sala da 

Secretaria/PROEX); 

 Para o turno da manhã, o carro sairá da UFS do estacionamento da Reitoria às 7 

horas; para o turno da tarde, o carro sairá da UFS do estacionamento da Reitoria 

às 12 horas. 

 Apresentar-se ao coordenador(a) do espaço que irá atuar no horário definido e 
escolhido pelo(a) discente. 

 
3.3 Contato com a Pró-reitoria de Extensão pelo telefone 3194-6582. 
 

 

https://forms.gle/1QFRnrFpu1uhkb8S8
https://forms.gle/1QFRnrFpu1uhkb8S8


 

4. CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 04 de agosto de 2022 

 

 

 

Sueli Maria da Silva Pereira 

Pró-Reitora de Extensão 

 

ATIVIDADE PERÍODO 

Período para os(as) discentes preencherem o formulário  
https://forms.gle/1QFRnrFpu1uhkb8S8 04/08/2022 a 

09/08/2022 

Resultado 10/08/2022 

Retirada de Material 05/09/2022 

Período da Monitoria 08 a 10/09/2022 

 

https://forms.gle/1QFRnrFpu1uhkb8S8

