EDITAL – PROCESSO SELETIVO
COMISSÃO ORGANIZADORA

XXXII SEMANA DA BIOLOGIA
A Semana da Biologia do IBILCE/UNESP é um evento técnico, científico e
cultural promovido anualmente por alunos da Graduação curso de Ciências Biológicas e
pelos professores coordenadores. Desenvolvida há 31 anos, a SEMANA DA
BIOLOGIA – IBILCE/UNESP, conta com a colaboração de docentes do campus e da
direção do Instituto, sendo referência na região por permitir o intercâmbio científico e
promover debates de ideias relevantes à formação profissional e pessoal. A
programação do evento oferece minicursos, palestras, debates, conferências, oficinas,
rodas-vivas e mesas-redondas, e conta com a presença de renomados pesquisadores
nacionais, que abordam assuntos atuais e de relevante interesse científico.
São realizados durante a SEMANA DA BIOLOGIA show de talentos,
exposições e os concursos de fotografia, desenho e zoopoesia. O evento também conta
com apresentações de trabalhos científicos, sendo que há premiação para melhor
trabalho de cada área determinada; arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão
doados para entidades carentes; além da exibição de vídeos/documentários, que servem
para fomentar novas discussões.
Para a continuidade dos trabalhos e manutenção da qualidade do evento, será
realizado nos dias 10, 11, 13 e 14 de AGOSTO de 2015 o Processo Seletivo para a
Comissão Organizadora da XXXII SEMANA DA BIOLOGIA – IBILCE/UNESP,
sendo este composto por três fases:

1° Fase - Teórica Individual.
Segunda-feira, 10/08. Horário: 13h00 (SSBIO)
2° Fase - Dinâmica em Grupo.
Terça-feira, 11/08. Horário: a partir das 12h15 (SSBIO)
3° Fase - Entrevista.
Quinta-feira, 13/08 e Sexta-feira, 14/08. Horário: 12h20

Obs.: O horário da entrevista será escolhido por cada candidato no dia 10/08 à medida
que acabarem a 1° Fase - Teórica Individual. Os horários só poderão ser escolhidos para
o dia 13/08 ou 14/08 nos horários já pré-determinados pela Comissão, não podendo
mais de um candidato escolher o mesmo horário. Cada entrevista terá duração de no
máximo 20 minutos.
Vale ressaltar que é imprescindível a participação nas três fases do processo para
que o candidato seja selecionado, sendo que a aprovação do candidato será mediante a
avaliação do desempenho e a somatória nas três fases, visando selecionar aqueles com
perfil e competência para integrarem a Comissão Organizadora de um evento de grande
importância no Curso de Ciências Biológicas do IBILCE.
São disponibilizadas 9 vagaspara os estudantes da Graduação em Ciências
Biológicas Do IBILCE, sendo que estas podem não ser necessariamente preenchidas.

Atenciosamente,
Comissão Organizadora
(contato@semanadabioibilce.com.br)

