
 

 
 

 

 
 

Edital 001- 2022 
 

A Diretoria da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), juntamente com 

a gestora da Plataforma EaD da SBFa define as diretrizes para a seleção de 2 

vagas de voluntários para o cargo de assistente da Plataforma EaD, onde serão 

desenvolvidas atividades de auxílio à coordenação da Equipe EaD nas 

atividades relacionada aos cursos. 

 

 
Art. 1º - O exercício da atividade deverá ter caráter voluntário, sem qualquer 

vínculo empregatício com a SBFa, propiciando ao candidato condições que 

favoreçam o seu desenvolvimento técnico, por meio de colaboração nas 

atividades da Plataforma EaD. 

Parágrafo único - O exercício da atividade de que trata o caput do artigo, será 

realizado durante o período de um ano, com a dedicação de quatro horas 

semanais, sempre sob a orientação da gestora da Plataforma EaD; 

Art. 2º - As atividades previstas para a plataforma deverão ser sempre orientadas 

pela gestora da Plataforma EaD. 

§1° - No exercício de suas funções, o voluntário deverá: 

I - Acessar e responder os emails de suporte de alunos e professores 

relacionados ao EaD; 

II - Cadastrar e editar cursos na Plataforma EaD (textos, imagens, certificados); 

III- Acompanhar o planejamento de cursos do EaD; 

IV- Passar as informações dos cursos para equipes parceiras; 

V - Dar auxílio a coordenação da Equipe EaD nas atividades relacionada aos 

cursos. 

 

 



 

 
 

§2° - Fica vedado ao voluntário: 
 

I – modificar e inserir informações na página da Plataforma EaD, sem consulta 

prévia à gestora; 

II – realizar qualquer tipo de uso indevido das informações constantes na página 

da Plataforma EaD; 

 

Art. 3º - Poderão candidatar-se às atividades de assistente da Plataforma EaD 

os alunos de graduação ou pós-graduação em Fonoaudiologia, ou vinculada à 

área, que tenham disponibilidade de 4 horas semanais. 

Art. 4º - O período de inscrição será de 24 à 30 de junho de 2022, por meio de 

um formulário online indicado no site da SBFa: https://www.sbfa.org.br/ . A 

seleção dos candidatos envolverá duas fases. A primeira será composta pelo 

preenchimento do formulário online no ato da inscrição, que envolverá também 

a intenção para ocupar a vaga. Os selecionados na primeira fase serão 

contactados por email para participar da segunda fase, que envolverá uma 

entrevista agendada, com a gestora da Plataforma EaD e um membro da 

diretoria da SBFa. A segunda fase ocorrerá nos dias 01 e/ou 02 de julho de 

2022, a depender do número de voluntários selecionados. 

Art. 5º - Os candidatos à vaga para assistentes da Plataforma EaD serão 

selecionados pela gestora da Plataforma EaD e por um membro da diretoria da 

SBFa. 

 

Art. 6º - Os candidatos habilitados deverão ser classificados em ordem 

decrescente para o preenchimento das vagas oferecidas. 

§1° - Havendo desistência ou vacância, a convocação de novo candidato deverá 

obedecer à ordem de classificação. 

§2º - Não havendo candidato habilitado, deverá ser realizada uma nova seleção. 

§3° - O resultado da seleção será válido durante o período de um ano. 
 

Art. 7º - São atribuições da gestora da Plataforma EaD:: 
 

I – orientar e acompanhar as atividades de exercidas pelos assistentes da 

Plataforma EaD; 

II - controlar a frequência e a carga horária das atividades do voluntário; 
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III - propor à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia o cancelamento das 

atividades de do assistente, caso o candidato não cumpra as atividades 

programadas. 

Art. 8º - A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, oferecerá ao aluno voluntário 

a isenção da inscrição dos cursos da Plataforma EaD durante o período de um 

ano – correspondente à sua participação no cargo em questão. Ao final do 

exercício da atividade, o voluntário receberá um certificado de “membro da 

equipe da Plataforma EaD”. 


