
 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 
ACADÊMICA ARAPUÁ 

 
1. QUEM SOMOS 

 
A Associação Atlética Acadêmica Arapuá, da Instituição de Ensino Superior Ages, 

doravante denominada abreviadamente de A.A.A. Arapuá, fundada em 17 de agosto de 2022, 
é uma entidade civil, livre, apartidária, laica, sem fins lucrativos e com autonomia financeira e 
administrativa, de caráter social e com personalidade jurídica de privado, sendo regida pelo 
estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. Representa e organiza a participação dos alunos 
do Centro Universitário Ages nos esportes universitários, realizando e patrocinando 
competições esportivas, aquisição, gerenciamento e manutenção de materiais esportivos. 
Possibilitar e incentivar as relações amistosas entre os associados e outras organizações 
estudantis. Lutar pelo financiamento e melhoria da estrutura para as práticas esportivas que 
interessem aos acadêmicos dos alunos do Centro Universitário Ages nos esportes universitários, 
promover eventos de cunho sociocultural, dar assistência a organizações ou indivíduos cujas 
atividades relacionam-se com os seus objetivos e divulgar os resultados das competições que 
organizar, além de títulos e premiações recebidas por atletas associados à Associação Atlética 
Acadêmica Arapuá. 

 
2. DO PÚBLICO 

 
Poderão participar do Processo Seletivo os acadêmicos dos cursos de Engenharia 

Agronômica e Medicina Veterinária, a partir do 1º (primeiro) período. 

 
3. DAS VAGAS 

 
O processo seletivo selecionará estudantes da Ages, que poderão ser elencados em 

qualquer setor da Atlética, sempre visando a melhor adaptação e rendimento do voluntário. 
Os novos membros poderão ser incluídos nas seguintes vagas: 

 
I. Assessor Administrativo; 

 
II. Assessor Financeiro; 

 
III. Assessor Esportivo; 

 
IV. Assessor de Eventos; 

 
V. Assessor de Marketing; 



 

 
 
 
 

Período Número de vagas 

 
A partir do 1º período em 2023 

20 Vagas efetivas, podendo até 4 membros 
como assessor por setor da atlética 

 
3.1. De acordo com a necessidade da AAA Arapuá, os aprovados fora das 5 (cinco) primeiras 
vagas ofertadas, ou seja, do 6º (sexto) ao 20º (vigésimo) colocado, ficam em condição de 
cadastro reserva, além de disponíveis para eventuais substituições até o próximo processo 
seletivo, no semestre 2023.2. 
3.2. Havendo necessidade, a diretoria da Atlética ampliará o quadro de vagas, convocando 
os alunos do cadastro reserva. 
3.3. Os acadêmicos que participarem do projeto obterão carga horária de Ensino, na 
modalidade de “Participação em Organizações Estudantis” igual ao número de horas 
dedicadas aos encontros/reuniões. Além disso, poderão obter horas de Extensão através dos 
projetos de intervenção realizados e registrados na Diretoria de Extensão e Pesquisa. 

 
 

4. PRÉ- REQUISITOS PARA A SELEÇÃO: 
 

I. Disponibilidade de 8 horas semanais; 
II. Ser estudante da Ages; 

III. Participar de todas as etapas do processo seletivo; 
IV. Comprometer-se a permanecer durante todo o período de gestão (1 ano). 

 
5. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

5.1. Em caso de empate de média e avaliação do candidato, haverá socialização em reunião 
com toda diretoria, para discussão, avaliação e aprovação do referido em sua função. 
Considerando idade, período letivo, experiência exterior, disponibilidade de tempo, etc. 

6. DAS INSCRIÇÕES: 

6.1. Para participação na Associação Atlética Academia Arapuá exige-se que o acadêmico 
esteja regularmente matriculado nos cursos de bacharelado em Engenharia Agronômica ou 
Medicina Veterinária da AGES (Paripiranga - BA), com bom desempenho em aulas e 
atividades acadêmicas, que tenha interesse na área de abordagem da presente na Atlética, 
além de não apresentar nenhuma ocorrência no conselho de ética da instituição. Seguindo 
esses critérios, o acadêmico enviará sua inscrição através do link < 
https://forms.gle/7z6tD2kCnEGjwXEk7 > 
6.2. As inscrições ocorrerão no período de 15/02/2023 a 25/02/2023. 
6.3. O vínculo com o projeto terá duração de 2 períodos letivos. 



 

 
 

7. DO CRONOGRAMA: 
ETAPA / ATIVIDADE DATA 

Publicação do edital 15/02/2023 

Período de inscrição 15/02 a 25/02/2023 

Fase 1: Análise da Média Geral 27/02/2023 

Resultado da 1ª Fase 27/02/2023 

Fase 2: Entrevista virtual individual 28/02/2023 a 02/03/2023 

Divulgação do resultado final 06/03/2023 
 

8. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E/OU DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
I. O candidato será eliminado do processo seletivo por burlar ou tentativa de burlar de 

quaisquer uma das normas definidas neste Edital ou nos comunicados, bem como, por 
tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida neste processo 
seletivo. 

II. As demais normas para desligamento do estudante estão descritas no Estatuto da 
Atlética. 

III. Os associados poderão ser convocados para participação em eventos locais, regionais 
e nacionais que envolvem as áreas das agrárias. 

IV. Os acadêmicos que participarem do projeto obterão carga horária de Ensino, na 
modalidade de “Participação em Organizações Estudantis” igual ao número de horas 
dedicadas aos encontros/reuniões. Além disso, poderão obter horas de Extensão 
através dos projetos de intervenção realizados e cadastrados na Diretoria de Extensão 
e Pesquisa. 

V. A realização da inscrição implica irrestrita submissão do candidato ao presente Edital. 
VI. Os acadêmicos que forem aprovados neste processo seletivo deverão ter 

disponibilidade para participar das reuniões e capacitações nos horários e dias 
atribuídos pela diretoria da atlética, de acordo com o formulário de inscrição. 

VII. Se identificada falta de compromisso com o projeto por parte do acadêmico, este 
poderá ser desligado do projeto 

VIII. A vinculação do participante será de forma VOLUNTÁRIA, não gerando nenhum 
tipo de remuneração das atividades desenvolvidas pelos alunos. 

IX. O acadêmico que concorre a vaga da AAAA deve estar ciente de suas obrigações 
conforme estatuto e, ao se inscrever, concorda com o regimento proposto. 

 
9. CONTATOS E INFORMAÇÕES: 

 
Dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail: atletica.arapua@gmail.com ou pela rede social 
@atletica.arapua 



 

 
 

Paripiranga, 15 de fevereiro de 2023 
 

 
Presidente da Associação Atlética Acadêmica Arapuá 

 
 
 
 

 
 
 

Carlos Allan Pereira dos Santos 
Professor responsável da Associação Atlética Acadêmica Arapuá 


