
Edital de STAFF para SICTEG

O programa Inova Gurupi da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia de
Gurupi e o Conselho de Gestores de Instituições de Ensino Superior de Gurupi
torna público o edital que selecionará organizadores (STAFFs) para o evento
“Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi - SICTEG”, que
ocorrerá 26, 27 e 28 de outubro 2022.

1.Inscrição

Os interessados deverão se inscrever pelo formulário disponível em:
https://forms.gle/aGCRDeNjVFXee3i99 . Os interessados deverão preencher o
formulário até o dia 30 de setembro de 2022  (sexta-feira).

2. Certificação

Os selecionados para STAFFs receberão certificado de organizador
voluntário do evento de até 40 horas (a certificação será emitida de acordo
com sua atuação), não haverá remuneração monetária, e o além de
participação efetiva nos eventos, a pessoa voluntária deverá ter 100% de
participação nos treinamentos online e presencial da sua função.

3. Funções:

- Cerimonial do evento
- Captura de imagem (em vídeo e foto) para redes sociais
- Credenciamento
- Controladores de frequência - presencial e remoto
- Apoio a palestrantes nas atividades de mesa redonda, minicurso e

palestras - Presencial e remoto
- Balcão de informações
- Apoio aos stands
- Apoio geral no evento

4. Conduta

A SICTEG é um evento criado de forma colaborativa e com respeito mútuo
entre as Instituições de ensino superior, e serão automaticamente afastados os
voluntários que tiverem comportamento inadequado com qualquer participante
do evento, fornecerem qualquer tipo de informação inverídica, podendo ser
responsabilizados pelo ato no âmbito da esfera civil  e criminal.

4.1 A Comissão Organizadora poderá julgar qualquer caso de má conduta não
previsto neste regulamento e, se necessário, realizar a desclassificação do
participante/ equipe envolvidos.

5. O que é o SICTEG?

“Bicentenário da independência. 200 anos de ciência,tecnologia e inovação no
Brasil”, será o tema da 8ª Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de

https://forms.gle/aGCRDeNjVFXee3i99


Gurupi/TO (SICTEG), que será realizada entre os dias 26 a 28 de outubro de
2022. A SICTEG é uma ação alinhada à 19ª Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia – SNCT/MCTI. A atividade se efetiva a partir da Integração Governo
– Academia – Empresas, estratégia diversificada para popularização da
Ciência, em abrangência Regional.

O evento gratuito é coordenado pelo Programa  InovaGurupi da Secretaria
Municipal de Ciência e Tecnologia de Gurupi, Conselho de Gestores de
Instituições de Ensino Superior de Gurupi e conta com a colaboração do
Governo Federal/Estadual e Sebrae, Senac, Sesi e Senai.

Metodologicamente, a cada ano, a SICTEG é realizada de forma rotativa em
uma das três Instituições públicas de Ensino Superior de Gurupi: Instituto
Federal do Tocantins (IFTO), Universidade Federal do Tocantins (UFT) e
Universidade de Gurupi (UnirG). Nesta edição, o evento será de forma híbrida,
mas acolhido pela liderança institucional da UFT Campus Gurupi.

Agradecemos o interesse e contamos com sua colaboração.

Comissão organizadora – SICTEG 2022


