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FACULDADE FLORENCE 

CENTRO ACADÊMICO DE FARMÁCIA GARIBALDI CARVALHO FILHO 

EDITAL DE SELEÇÃO DE NOVOS MEMBROS PARA O CENTRO ACADÊMICO DE 

FARMÁCIA 

EDITAL Nº 01/2020 20/11/2020 

O Centro Acadêmico de Farmácia (CAF) torna público que estão abertas as inscrições para 

seleção de novos membros para a diretoria. 

 

1. JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista a necessidade de novos integrantes, por 

conta do desligamento de membros da gestão, o CAF 

lança o presente edital de abertura de vagas para novos 

membros direcionados a diretoria de comunicação, 

diretoria de finanças, diretoria de eventos, diretoria 

acadêmica, diretoria de pesquisa e extensão. 

2. OBJETIVO GERAL 

Selecionar novos membros para diretorias do CAF.  

3. DAS VAGAS  

As vagas para integrantes 2021.1 são as seguintes: 

Diretoria de Comunicação – 1 vaga; 

Diretoria de Finanças- 1 vaga; 

Diretoria de Eventos – 2 vagas; 

Diretoria Acadêmica – 1 vaga; 

Diretoria de Pesquisa e Extensão – 3 vagas. 

4. INSCRIÇÕES 

Data: de 23/11/2020 a 25/11/2020 

5. DAS CONDIÇÕES DA SELEÇÃO 

Serão disponibilizadas vagas para acadêmicos, 

devidamente matriculados no curso de Farmácia da 

Faculdade Florence. Os interessados em participar da 

seleção devem possuir interesse e disponibilidade de 

carga horária semanal para desenvolvimento das 

atividades do CAF. 

5.1. Da seleção: 

Os interessados deverão entrar em contato com a 

presidente do CAF, Lígia Nathália Correia, pelo número 

(98) 98804-0013, deixando claro sua identificação, 

matrícula e interesse em participar da seleção. 

A seleção ocorrerá por meio de entrevista nos dias 

26/11/2020 e 27/11/2020 a ser realizada por 

videoconferência antecipadamente agendada.  

5.2. DOS CRITÉRIOS DA ENTREVISTA:  

Os critérios utilizados são: 

a) Disponibilidade para participação e 

desenvolvimento das reuniões e atividades do 

Centro acadêmico; 

b) Comunicação; 

c) Disponibilidade para cumprir escala semanal; 

OBS.: Será constituída uma comissão de seleção dos 

candidatos composta pelos membros do CAF. 

6. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS: 

O resultado final será anunciado pelo CAF via e-mail e 

pelas redes sociais. 

Data da publicação do resultado: 30/11/2020. 

7. DA POSSE DOS NOVOS MEMBROS 

A posse dos novos membros ocorrerá durante reunião 

administrativa do CAF subsequente a divulgação dos 

resultados.  

Informações complementares poderão ser fornecidas 

aos interessados através do e-mail: 

caf.ifes2020@gmail.com. 

 

 

Lígia Nathália Correia Sampaio 

Presidente do CAF – IFES 

 


