
Processo
Seletivo
2021
Edital

Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN)

Sociedade Acadêmica de Debates do UNI-RN

Processo Seletivo 2021 - Edital IV



Edital do IV  Processo Seletivo da Sociedade

Acadêmica de Debates do UNI-RN

  A Sociedade Acadêmica de Debates do UNI-RN (SADUNI)
torna pública a abertura das inscrições para compor a
comissão organizadora do projeto. 

  Os candidatos aprovados serão selecionados de acordo com
as necessidades da SADUNI, nos termos e demais normas
estabelecidas neste edital.

 
  Os aprovados neste processo seletivo ganham uma carga
integral de 50h por semestre, totalizando 100h/ano.

   O resultado da primeira fase do processo seletivo será
divulgada no dia 07 de março de 2021 e o da segunda fase no
dia 14 de março de 2021, no Instagram do projeto
(@sadunirn), além do recebimento de um e-mail com a
confirmação da seleção dos novos integrantes.

O que é a SADUNI?

   A Sociedade Acadêmica de Debates do UNI-
RN (SADUNI) consiste em um projeto de
extensão que objetiva estimular a prática de
debates dentro do ambiente acadêmico
através de encontros pré-definidos por um
tema, podendo o debate ser realizado
individualmente ou em dupla.

   Os eventos promovidos pela SADUNI são:
- Debates (internos e externos); 
- Debates Especiais e cursos; 
- Debates nas escolas públicas.



   - Diretoria Acadêmica: responsável por propor aos
membros possíveis temas a serem debatidos, vislumbrando
sempre a qualidade e importância do tema para a vida
acadêmica. Assim como, a elaboração do portifólio para as
escolas públicas e pesquisas sobre as temáticas propostas
pelo projeto.

   - Diretoria de Contéudo: resposável pela manutenção e
monitoramento das redes sociais do projeto, elaboração do
conteúdo a ser publicado nas redes sociais, como artes e
textos, bem como pela comunicação interna e externa do
projeto.

   - Diretoria de Eventos: responsável por controlar toda a
logística dos eventos, desde quanto a organização do
ambiente (virtual e físico) até a realização do
credenciamento, assim como, elaboração dos relatórios dos
eventos do projeto (eventos internos e externos).

Cargos  disponíveis

Etapas da seleção
   Este processo seletivo será
composto por duas etapas
eliminatórias. A primeira fase
consistirá no preenchimento de
um formulário, e a segunda fase
uma entrevista individual.

Inscrição
    Os candidatos devem realizar o preenchimento do
seguinte formulário (https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSdMEqsrdkaSS8ZgvcYqp5b3swAM_e-CvdQSwn5wp
chKR1M-yQ/closedform) entre os dias 1 a 4 de março de
2021.



Cronograma

01 a 04/03 - Preenchimento do formulário
07/03 - Resultado 1ª fase
10 a 12/03 - Entrevistas
14/03 - Resultado 2ª fase

SADUNI: um desafio ao dabete!


