
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA VOLUNTÁRIOS
2022/2 DO PROJETO POTENCIAL BIÓTICO

PUBLICADO EM 20/07/2022

RETIFICADO EM 28/07/2022

O Potencial Biótico informa que, a partir de 9:00 horas do dia 20 de julho de 2022 às

23:59 horas do dia 08 de agosto de 2022, estarão abertas as inscrições, exclusivamente de

forma virtual, para o Processo Seletivo de Voluntários do Potencial Biótico para o cargo de

Produtor de Conteúdo de Divulgação Científica para Mídias Sociais. Para participação

neste processo seletivo é fundamental a leitura de todo o edital.

SOBRE O PROJETO

Missão
Fomentar o desenvolvimento de professores e divulgadores científicos ressaltando a ponte entre a
ciência e a educação.

Visão
Potencializar a capacidade transformadora da educação por meio da divulgação científica.

Valores

1) Valorizar a ciência e a educação
2) Foco nos membros
3) Honestidade e responsabilidade com a informação comunicada
4) Respeito ao meio ambiente e saúde
5) Inovação
6) Liderança e autonomia
7) Trabalho em equipe

O termo “potencial biótico” é uma definição que vem da Ecologia (uma área de

biologia), e nada mais é do que a capacidade das populações aumentarem o seu número de

indivíduos. Mas, crescer de qualquer forma? Não! Em condições ideais para o seu

desenvolvimento.
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O nome foi escolhido com muito carinho porque nossa visão é potencializar a

capacidade transformadora da educação através da divulgação científica. Almejamos

expandir nossa rede por meio de um ambiente propício à comunicação científica, ou seja, um

ambiente embebido nas condições ideais para o fomento de discussões embasadas na ciência

e em sua aplicação na sociedade.

Temos como público alvo os professores de Ciências da Natureza sendo, nosso grande

objetivo, melhorar a educação e o ensino ao promover um espaço de formação continuada,

materiais de apoio para consulta e ferramentas práticas para auxiliar no planejamento de

aulas. Em nossos projetos, sempre buscamos destacar a ponte existente entre a sala de aula e

a divulgação científica.

Utilizamos nosso site e mídias sociais como um caminho para atingir nossas metas e

objetivos!

1. INSCRIÇÕES

1.1. O período de inscrição ocorrerá a partir de 9:00 horas do dia 20 de julho de 2022 às

23:59 horas do dia 08 de agosto de 2022, podendo ser estendido única e exclusivamente

pelo Potencial Biótico, sem aviso prévio aos candidatos.

1.2. As inscrições serão feitas única e exclusivamente de forma online pelo formulário

cujo link encontra-se na seção 4.2.

1.3. É de responsabilidade do candidato comunicar à equipe do Potencial Biótico, pelo

e-mail contato@potencialbiotico.com em até 3 dias, caso não receba uma cópia automática

de sua inscrição pelo Formulários Google. Atente-se a caixa de spam e de “promoções” do

seu e-mail.

1.4. A inscrição é uma etapa eliminatória, em que será avaliada a carta de motivação

enviada pelo candidato.

2. SOBRE O CANDIDATO

2.1. Poderá participar qualquer pessoa a partir de 18 anos.
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2.2. Ter disponibilidade para 6 horas de dedicação semanal.

2.3. As atividades são voluntárias, ou seja, o candidato não haverá remuneração financeira.

Porém, receberá um certificado de participação do projeto de acordo com a carga

horária trabalhada.

2.4. Para se inscrever, o candidato deve:

a) Preencher o formulário de inscrição;

b) Enviar seu currículo vitae ou lattes e carta de motivação através do formulário de

inscrição.

3. CARGO E SUAS ATRIBUIÇÕES

3.1. O Produtor de Conteúdo de Divulgação Científica para Mídias Sociais será

responsável pela produção de conteúdo para as mídias sociais do Potencial Biótico. Os

temas incluem ensino, meio ambiente, saúde e biotecnologia bem como demais temas

relacionados às ciências da natureza ou educação. Visando sempre o caráter integrativo

e formativo, o produtor também será responsável por revisar os materiais de outros

produtores e manter contato com outras pessoas da equipe que possam contribuir com

os materiais em produção.

4. SOBRE AS VAGAS

4.1.São destinadas até 4 (quatro) vagas para membros colaboradores voluntários.

4.2.Serão avaliados, principalmente, os seguintes critérios para a seleção: proatividade,

criatividade, organização e interesse em contribuir com o Potencial Biótico

respeitando sua visão, missão e valores.

4.3.A Comissão de Seleção do Potencial Biótico reserva-se no direito de não preencher

todas as vagas caso não existam candidatos com o perfil adequado para ocupá-las.

4.4.Mediante avaliação posterior, novas vagas podem ser criadas.

5. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
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5.1. Este processo seletivo será constituído de quatro etapas, sendo elas:

a) Inscrição online com envio de currículo vitae ou lattes e carta de motivação;

b) Dinâmica de grupo e produção de material;

c) Entrevista individual online.

5.2. As inscrições se darão na forma prevista no item 2.2 deste edital, através do link:

https://forms.gle/kTFHEtwwiD8E1B2g9. No formulário há espaço para o envio do currículo

em PDF e da carta de motivação que deve se concentrar na resposta à pergunta “Qual é o

potencial da divulgação científica na educação e como podemos utilizar as mídias sociais

para ressaltá-lo?”. Especificações de escrita da carta: fonte Arial, tamanho 12, espaçamento

simples (1,0) e deverá ser de no máximo 2 páginas no formato PDF. A carta deverá ser

nomeada da seguinte forma: CARTA DE MOTIVAÇÃO - PS22.2/PB - NOME DO

CANDIDATO. Essa etapa tem caráter eliminatório e classificatório, não será aceito

plágio e será avaliada a sua resposta à pergunta norteadora. Não serão aceitos arquivos em

formato diferente de PDF.

5.3. Os candidatos que forem aprovados na etapa de análise das cartas de motivação,

participarão de uma dinâmica em grupo, realizada em uma plataforma online com link

disponível previamente e, posteriormente, produzirão e enviarão à equipe organizadora deste

Processo Seletivo um material de divulgação científica, cujas especificações do mesmo serão

explicadas ao final da dinâmica em grupo.

5.4. As entrevistas individuais ocorrerão de maneira remota e consistirá em um bate-papo

com o candidato. É imprescindível que o participante tenha uma boa conexão à internet, um

ambiente tranquilo e que seu áudio e sua câmera funcionem adequadamente. Vale ressaltar

que serão tolerados atrasos de, no máximo, 10 minutos após o horário estipulado para início

das atividades. O candidato receberá, via e-mail as informações de agendamento da sua

entrevista, com dia e horário, além da plataforma digital a ser utilizada.

5.5. O candidato deve confirmar o horário da entrevista respondendo o e-mail de

agendamento em até 24 horas (a contar a partir do horário de envio do e-mail).
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5.6. Em caso de imprevisto para a realização da entrevista, o candidato deverá avisar a

equipe responsável pelo processo seletivo pelo e-mail contato@potencialbiotico.com com

antecedência de 24 horas, justificando-se e marcando uma nova data e/ou horário.

5.7. O candidato que deixar de participar de qualquer uma das etapas descritas

estará, automaticamente, desclassificado deste processo seletivo.

5.8. Serão aprovados no processo seletivo os candidatos que alcançarem bom desempenho

em todas as etapas.

5.9. O resumo das etapas pode ser visualizado no Quadro I.

Quadro I - Cronograma do processo seletivo

ETAPA DATA LOCAL

Inscrição online 20/07 - 08/08 https://forms.gle/bCATxwGuu
7tTPi7a7

Divulgação das inscrições
deferidas

09/08 Via e-mail

Dinâmica de grupo 13/08 (horário a definir) Plataforma online (envio do
link por e-mail)

Produção de material 13/08 - 20/08 Via e-mail

Divulgação do resultado da
dinâmica e produção de

material
23/08 Via e-mail

Entrevista individual 24/08 - 30/08 Plataforma online (envio do
link por e-mail)

Divulgação do resultado
final

06/09 Via e-mail

Início das atividades 08/09 Online

6. RESULTADO

6.1. Os resultados da etapa de inscrição online serão enviados via e-mail no dia 02 de

agosto de 2022.
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6.2. Os resultados da etapa “Dinâmica de Grupo e Produção de Material” serão

enviados via e-mail até dia 16 de agosto de 2022.

6.3. Os resultados da etapa final “Entrevista individual” serão enviados via e-mail no

dia 23 de agosto de 2022.

6.4. O candidato que não for aprovado após a etapa da entrevista individual pode solicitar,

no prazo de até 48 horas após a data da divulgação do resultado final, um feedback pelo

e-mail contato@potencialbiotico.com, e esse será enviado em um prazo máximo de 15 dias

após a solicitação.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. As atividades do membro voluntário selecionado terão início no dia 24 de agosto de

2022.

7.2. As atividades são voluntárias, ou seja, sem remuneração financeira.

7.3. Os voluntários selecionados assinarão termos de compromisso, uso de imagem e

proteção de dados (LGPD) a fim de oficializar e garantir a segurança jurídica de ambas as

partes. Esses documentos serão disponibilizados pelo Potencial Biótico no início das

atividades.

7.4. Os voluntários que participarem do projeto e atividades previstas receberão um

certificado de participação.

7.5. O Potencial Biótico reserva-se no direito de fazer alterações neste Edital e

compromete-se a divulgar tais alterações em suas mídias sociais e via e-mail, no formato de

um edital retificado.

7.6. A inscrição do candidato neste processo seletivo implica o cumprimento de todos os

termos previstos neste Edital.

7.7. Quaisquer dúvidas relacionadas ao processo seletivo podem ser encaminhadas ao

e-mail contato@potencialbiotico.com.

7.8. Não serão aceitas inscrições após a data estipulada.
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Contagem, 20 de julho de 2022.

Júlia Quintaneiro Mota - Diretora Geral

Gabriela Maia Fernandes - Diretora de Mídias Digitais

Ana Luiza Netto Bertozzi Dornas - Diretora de Comunicação
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