PRORROGAÇÃO ESPECIAL
CHAMADA APECS-BRASIL Nº 002/2018
MEMBROS PARTICIPATIVOS DA APECS-BRASIL (2018-2020)

A APECS-Brasil, por meio de prorrogação especial da Chamada de Membros
Participativos (Nº 002/2018), visa preencher as candidaturas às Coordenações que
não foram contempladas durante o período inicialmente proposto neste edital. Sendo
assim, em caráter especial, estamos prorrogando por mais 20 (vinte) dias, as
candidaturas para as seguintes Coordenações: Secretaria, Tesouraria, Coordenação
de Cursos e Captação de Recursos.
Membro participativo é aquele que apoia e auxilia diretamente os membros do
Conselho e da Diretoria da Associação adquirindo conhecimentos e competências
para assumir as funções num futuro próximo. Atualmente, precisamos de membros
participativos com ideias e disposição para algumas funções específicas nas
coordenações, que seguem:
● Secretaria
Secretariar Assembleias, assim como reuniões de Diretoria e Conselho da
APECS-BRASIL, redigindo e subscrevendo atas; Auxiliar na preparação do
relatório anual de atividades da APECS-BRASIL; Colaborar na organização do
e-mail, inscrições de novos membros e/ou atualizações de dados, preparação
de chamadas e agenda APECS-BRASIL. Auxiliar na coleta de dados e/ou
relatórios de atividades relacionadas às demais Coordenações da APECSBRASIL; Trabalhar junto com a Presidência e demais Coordenações dentro das
atividades que cabem a uma secretaria.
● Tesouraria
Auxiliar na arrecadação e contabilização das contribuições dos associados,
rendas, auxílios e donativos, mantendo em dia a escrituração da APECSBRASIL; Contribuir no gerenciamento da arrecadação e do controle das
despesas; Auxiliar na elaboração de relatórios de receitas, despesas e registros
sempre que forem solicitados, bem como submetê-los à aprovação da
Assembleia Geral; Manter em dia o cadastro financeiro, econômico e
patrimonial da APECS- BRASIL e o eventual pagamento de impostos e taxas

devidas; Contribuir na prestação de contas ao Conselho Fiscal da gestão para
sua apreciação.
● Coordenação de Cursos
Apoiar e auxiliar nas ofertas de oficinas e minicursos para escolas; Auxiliar na
elaboração e oferta de cursos de extensão para professores; Colaborar no
estudo de estratégias para implementação de um curso de especialização em
Universidades públicas e particulares brasileiras; Contribuir na elaboração e
ofertas de cursos de curta duração para a formação continuada de
pesquisadores antárticos brasileiros; Trabalhar em temáticas desde a criação
das ementas até a parte estratégica, para que os cursos cheguem até o público
desejado.
● Coordenação de Capacitação de Recursos
Auxiliar na elaboração de estratégias e execução de planos para a captação de
recursos financeiros, ou recursos de outras naturezas, por meio de editais,
colaborações, doações, promoções, ou outros meios de cooperação que
contemplem as metas da APECS-BRASIL; Participar juntamente com a
Coordenação em eventos, reuniões internas e externas relativas a captação de
recursos; Auxiliar na participação de chamadas/editais para concorrer a
incentivos à educação e/ou pesquisa em âmbito nacional ou internacional,
científicos ou não, como ações pontuais de arrecadação de fundos; Buscar a
criação de redes de parcerias com empresas, associações, organizações e
agências nacionais ou internacionais, que ganham por sua vez, como
contrapartida a divulgação e o envolvimento com os objetivos da APECS.

1. Prorrogação de candidatura
As candidaturas para as seguintes Coordenações: Secretaria, Tesouraria,
Coordenação de Cursos e Captação de Recursos serão prorrogadas até o dia
15 de novembro de 2018, e deverão ser efetuadas através do site
https://apecsbrasil.com/.

1.1 Vagas para as Coordenações

Iremos selecionar 1 (um) membro participativo e 1 (um) suplente para cada
uma das 4 (quatro) áreas de atuação listadas acima, totalizando 8 (oito)
selecionados. O critério de seleção será pelo texto redigido pelo candidato
no questionário de inscrição. As candidaturas estarão limitadas a, no máximo,
10 (dez) candidatos inscritos por Coordenação. Caso o número de inscritos a
uma determinada Coordenação alcance 10 (dez) candidaturas antes do dia 15
de novembro, esta mesma Coordenação poderá ficar fechada a novas
candidaturas, antes do término desta prorrogação especial. Incentivamos o
candidato a informar uma segunda opção de candidatura no ato da inscrição,
caso seja de interesse do mesmo.
1.2 Resultado da seleção dos membros participativos (Nº 002/2018): os
resultados de seleção dos novos membros participativos da prorrogação
especial serão divulgados no dia 30 de novembro de 2018, no site da APECSBRASIL (https://apecsbrasil.com/).

Vale ressaltar que todos os membros que compõem as Coordenações atuais
da APECS-Brasil, são pesquisadores de diferentes áreas da ciência e atuam nos
diferentes setores de organização desta Associação. Os nomes das Coordenações
não representam a formação ou suas profissões, mas as funções assumidas na
APECS. Portanto, membros de diversas áreas como biólogos, pedagogos, geógrafos,
engenheiros, entre outros, podem compor o nosso quadro de membros participativos
nas coordenações e adquirir experiências com nossos pesquisadores não somente
na coordenação inscrita, mas também nas diversas áreas da pesquisa e educação.
Se você se enquadra em algumas dessas características nas descrições acima
e tem vontade de desenvolvê-las, além de conhecer pessoas e pesquisadores
incríveis,

se

inscreva

nesta

chamada!

É

fácil,

acesse

o

formulário

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNKt6TL0VJJ0OHA0dHMCD4q5jSDM
phGOMiq73pTEmv6-POZA/viewform?usp=sf_link) e escolha uma destas áreas de
atuação, após isto, escreva em breves palavras o porquê você gostaria de atuar nesta
área!
Sugerimos ler o Estatuto da APECS-BRASIL, tornar-se membro e conhecer o
site

e

as

nossas

atividades

antes

(http://www.apecsbrasil.com/institucional/estatuto/).

de

se

inscrever!

Atenciosamente,
Diretoria da APECS-BRASIL (Gestão 2018-2020)

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2018.

