
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 
 DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 CURSO DE FISIOTERAPIA 

 SELEÇÃO DE ALUNOS PARA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA 
 VALENTE 

 A  Associação  Atlética  Acadêmica  Valente  do  curso  de  Fisioterapia  da  Universidade 
 Federal  do  Ceará  constitui-se  de  uma  associação  civil  sem  fins  lucrativos,  sem  filiação 
 partidária,  sendo  entidade  laica,  livre,  independente  de  orientações  filosóficas  ou  religiosas 
 é  uma  entidade  representativa  dos  estudantes  do  Curso  de  Fisioterapia  da  Universidade  de 
 Federal do Ceará (UFC). 

 Os  diretores  da  A.A.A.  Valente  -  UFC  têm  como  principal  função  zelar  pela 
 representação  no  que  diz  respeito  aos  interesses  esportivos  e  festivos  do  corpo  discente  do 
 Departamento  de  Fisioterapia  -  UFC,  tanto  em  instâncias  universitárias,  quanto  em 
 quaisquer  outras  entidades,  sempre,  em  defesa  dos  estudantes.  Os  diretores  da  A.A.A. 
 Valente  -  UFC  deverão  ter  um  mandato  de,  no  mínimo,  6  (seis)  meses  para  emissão  de 
 certificado  (18  horas  de  atividade  complementar).  As  atividades  de  diretoria  por  um  ano 
 correspondem a 36 (trinta e seis) horas de atividade complementar. 

 Associação  Atlética  Acadêmica  Valente  -  AAA  VALENTE  torna  público  que  estão 
 abertas  as  inscrições  para  a  seleção  de  alunos  do  Curso  de  Fisioterapia  da  UFC  para 
 participarem voluntariamente da atlética. 

 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 1.1 – A seleção visa o provimento de vagas. 
 1.2  –  A  seleção  dos  alunos  candidatos  será  regida  por  esse  edital  e  executada  pelos 
 diretores responsáveis pela atlética. 
 1.3  –  A  seleção  dos  alunos  será  realizada  mediante  análise  do  preenchimento  do 
 formulário e análise da entrevista. 

 2. DAS INSCRIÇÕES 
 2.1 – O período de inscrições ocorrerá de 15 de março a 31 de março de 2023. 
 2.2  –  Para  efetivar  as  inscrições  os  alunos  deverão  preencher  ficha  individual 
 disponível no link  https://forms.gle/vF3BNJ411h8k5Vkm6 

 3. DA SELEÇÃO 

https://forms.gle/vF3BNJ411h8k5Vkm6


 3.1  –  A  primeira  etapa  dar-se-á  mediante  análise  do  preenchimento  do  formulário 
 (  https://forms.gle/vF3BNJ411h8k5Vkm6  ). Essa etapa  tem caráter eliminatório. 
 3.2  –  A  segunda  etapa  será  a  entrevista,  realizada  apenas  com  os  candidatos  aprovados  na 
 primeira fase. Essa etapa possui caráter classificatório. 

 4. DAS ATRIBUIÇÕES DO CANDIDATO 
 4.1  –  Comprometer-se  a  dedicar  voluntariamente  durante  6  (seis)  horas  semanais  às 
 atividades de diretoria, caso seja selecionado. 
 4.2 –  Se selecionado, permanecer em plena atividade por, no mínimo, 6 meses. 

 5. DAS VAGAS 
 5.1  –  Serão  ofertadas  vagas  para  as  Diretorias  de:  Esportes,  Eventos,  Finanças  e 
 Comunicação. 
 5.2  –  O  aprovado(a)  deve  ter  interesse  e/ou  alguma  experiência  na  área  de  interesse  que 
 deseja concorrer a vaga. 

 CRONOGRAMA 

 Inscrições  15 de Março a 31 de Março 

 Resultado 1° fase  04 de Maio 

 Entrevistas  Online, data a definir 

 Resultado 2° fase  A definir 

 Vagas  3 midias, 3 esportes, 2 produtos, 2 eventos 

https://forms.gle/vF3BNJ411h8k5Vkm6

