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CIRCUITO CULTURA E ARTE UFPR – MATINHOS 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS 
Dispõe sobre a oferta de vagas para o voluntariado no Circuito Cultura e Arte UFPR -  Matinhos 

 
 

Estão abertas as inscrições para seleção de voluntários para atuar no Circuito 
Cultura e Arte UFPR - Matinhos, que será realizado nos dias 12,15, 16 e 17 de junho 
de 2018. O evento acontecerá no auditório do Setor Litoral, na sexta-feira (15/06) e 
na praça central de Matinhos nos dias 12 no período da tarde, e dias 16 e 17/06 nos 
períodos da manhã, tarde e noite.  
 

A colaboração dos voluntários será certificada (como hora atividade) de acordo com 
as horas de participação (mínimo 20h). 
 

O acadêmico, no ato da inscrição, deverá escolher uma opção de áreas de atuação, 
entre as mencionadas abaixo: 

VAGAS AREAS DE ATUAÇÃO RESPONSABILIDADES 

10 

Credenciamento e 
atendimento a 
participantes e 
palestrantes do 
Simpósio 
 

Coordenadoras: 
professoras  
Beatriz Cabral; 
Elizabeth Sayuri 
 
 
 

De 11 a 17 de junho 
 
Antes do evento: participar de reuniões junto à comissão 
organizadora; ajudar a organizar, planejar e executar as 
demandas do evento, sob a orientação da comissão 
organizadora, nos horários e condições determinadas.  

 
Auxiliar na montagem do evento no dia 12/06:  
 
Dias 14 e 15/06: fixar material de sinalização, prever a decoração 
mínima do espaço, colocar banners nos devidos locais. Auxiliar a 
preparar os ambientes para o Simpósio: prestar informação 
sobre as inscrições; realizar credenciamento e colher assinaturas 
para certificados; monitorar frequência de participantes. 
Recepcionar, orientar e esclarecer dúvidas aos palestrantes, 
convidados e participantes. Coordenar inscrições de perguntas e 
levar microfone, dentre outras atribuições que se fizerem 
necessárias. 

 
Durante evento na praça (16 e 17/06): auxílio aos projetos na 
montagem e desmontagem e organização dos stands. Fixar 
material de sinalização; auxiliar na organização e informação dos 
espaços. 
 

 

http://www.litoral.ufpr.br/
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Coordenação do 
evento / secretario(a) 
executivo(a) 
 

Coordenadora: 
professora Carla 
Ruschmann 
 

De 06 a 18 de junho 
 

Antes, durante e após o evento: participar de reuniões junto à 
comissão organizadora; ajudar a organizar, planejar e executar 
as demandas do evento, como documentação, contatos e 
organização.   

 

10 

 

Comunicação e 
Marketing 
 

Coordenadores:  
Luiz Eduardo Geara, 
Aline de Oliveira 
Gonçalves  
 

 

De 11 a 18 de junho 
 
 
Antes do evento: elaborar material de sinalização (auxiliar as 
demandas dos stands). Auxiliar na confecção material de 
divulgação. Prestar auxílio na preparação do material gráfico e 
audiovisual, para serem exibidos no Simpósio e nos intervalos 
das apresentações artísticas. Gerar conteúdos para redes 
sociais. 
 
Durante e após o evento: fazer o registro fotográfico e 

audiovisual de todo o circuito; auxiliar na preparação de material 

para projeção durante evento; gerar conteúdos para redes 

sociais; auxiliar na edição do material. 

 
Durante o dia (16 e17/06): auxiliar na locução do evento 
(apresentação dos artistas e da programação, agradecimentos e 
orientações gerais no palco da praça).  

 

Requisitos para se candidatar: estar regularmente matriculado em cursos de 
graduação ou pós-graduação na UFPR. 
 

Período para inscrição: 21/05/2018 a 27/05/2018 (até 23h59). 
 

Formulário de inscrição online: https://goo.gl/forms/TkZn3ewNVkxbBeBY2 
 

 

 

http://www.litoral.ufpr.br/
https://goo.gl/forms/TkZn3ewNVkxbBeBY2
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Critérios para seleção: para ser voluntário, o estudante precisa estar regularmente 
matriculado em curso da UFPR, ter disponibilidade para prestar no mínimo 20 horas 
na organização do evento. O estudante deve possuir habilidades e experiências 
anteriores, que possam contribuir na realização das atividades. 
 

Seleção e classificação final: a seleção consistirá da análise da ficha de inscrição e 
da proposta de atuação do candidato. Em reunião com os inscritos, no dia 28 de 
maio, às 14h na sala 13B, a comissão irá avaliar o interesse e as habilidades dos 
candidatos. Serão considerados como critérios de desempate: 
 

1.ter maior disponibilidade de horário para contribuir com o evento; 
2.ter experiência na organização de eventos; 
 

Obs.: candidatos de outras localidades poderão participar do processo de seleção, 
fazendo a inscrição on-line e enviando o currículo por e-mail 
(circuitomatinhos@gmail.com), com posterior conversa por telefone e/ou e-mail. 
 

Resultado: será publicado no site do evento www.culturarte.ufpr.br até o dia 
30/05/2018. 
 

No dia 04 de junho, as 14:00h na sala 13B será realizado o encontro com os 
voluntários selecionados por meio deste edital, que tem como objetivo orientar os 
estudantes sobre as atividades e responsabilidades no evento.  
 

 

 

Comissão de organização do evento Circuito Cultura e Arte UFPR – Matinhos 
 

Matinhos, 21 de maio de 2018 
 

 

http://www.litoral.ufpr.br/
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