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EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS 
 

Estão abertas as inscrições para seleção de voluntários para atuar no Circuito Cultura e Arte 
UFPR - Matinhos e no pré-circuito.  
 

A equipe do Circuito irá participar juntamente com a UFPR Litoral no desfile do aniversário de 
Matinhos no dia 12 de junho. O evento, em si, oficialmente acontecerá no auditório do Setor 
Litoral, na quinta-feira (14/06), e na praça central de Matinhos, sexta-feira (15/06) e no sábado 
dia 17/06, nos períodos da tarde e noite. 
  

A colaboração dos voluntários será certificada com 40 horas atividade. 
  

O acadêmico, deverá escolher uma opção de áreas de atuação, entre as mencionadas abaixo: 
 

VAGAS ÁREAS DE ATUAÇÃO CRONOGRAMA E RESPONSABILIDADES 

06 Atendimento aos 
Projetos e ICHs. 
Organização do 
espaço. 
  
Coordenadoras: 
professoras 
Beatriz Cabral;  
Carla Ruschmann 
 

40 horas de 
voluntariado 
 

  

• pré evento:30, 31 de maio;  06, 07, 10 e 11 de junho - no 
período da tarde das 13:30 às 17:30h.  

Participar de reuniões junto à comissão organizadora; ajudar a 
organizar, planejar e executar as demandas do evento. Fazer 
divulgação dos cartazes em escolas e outros locais, etc. 

• dia 13 de maio das 10h às 16h e das 16 às 22h ( o 
voluntário poderá optar por qual turno  irá participar) 

Auxiliar na montagem do evento no hall e auditório: fixar 
material de sinalização, prever a decoração mínima do espaço, 
colocar banners nos devidos locais. Auxiliar a preparar os 
ambientes dos projetos: prestar informação aos participantes, 
cadastrar participantes, Recepcionar, orientar e esclarecer 
dúvidas aos representantes do projeto. Coordenar a execução 
da programação,etc. 

• dias 14 e 15 de junho das 10h às 16h e das 16 às 22h  ( o 
voluntário poderá optar pelo turno no qual irá participar) 

Fixar material de sinalização, prever a decoração mínima do 
espaço, colocar banners nos devidos locais. Auxiliar a preparar os 
ambientes dos projetos: prestar informação aos participantes, 
cadastrar participantes, Recepcionar, orientar e esclarecer dúvidas 
aos representantes do projeto. Coordenar a execução da 

programação, etc. 

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

 
Coordenadora: 
Profa. Carla 
Ruschmann 
 
40 horas de 
voluntariado 

• pré-evento:12 horas semanais a combinar 
Participar de reuniões junto à comissão organizadora; ajudar a 
organizar, planejar e executar as demandas do evento, como 
documentação, contatos e organização.  

• dias 13, 14 e 15 de junho  das 10h às 16h e das 16 às 
22h  (2 turnos, o voluntário poderá optar por qual irá 
participar) 

• pós-evento: a combinar 

01 Comunicação e 
Marketing 

 
Coordenadores: 
Luiz Eduardo Geara 

 
40 horas de 
voluntariado 

• pré-evento: 12 horas semanais a combinar 
Elaborar material de sinalização (auxiliar as demandas dos 
stands). Auxiliar na confecção material de divulgação. Auxílio na 
preparação do material gráfico e audiovisual, gerar conteúdos para 
redes sociais, etc. 

• dias 13, 14 e 15 de junho: horário a combinar 
   

04 Fotografia, 
audiovisual e redes 
sociais 
 

Coordenador: 
Luiz Eduardo Geara 

 
40 horas de 
voluntariado 

• pré-evento: 12 horas a combinar 
dia 12 de junho: desfile – manhã 

• evento: dia 13 de junho das  19 às 22h - auditório 
dias 14 e 15 de junho  das 10h às 16h e das 16 às 22h  (2 turnos, 
o voluntário poderá optar por um para participar) 

• pós-evento: 12 horas a combinar 
 
Durante, e pós 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. 

http://www.litoral.ufpr.br/
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06 Organização do 
desfile, suporte ao 
evento, stand Cursos 
UFPR Litoral 
  
Coordenadoras: 
Viviane Eunice Scholze  
e Amanda Alice 
Scremim 
 

40 horas de 
voluntariado 

• Pré-evento: 31 de maio; das 14 às 16h; 07 de junho das 

14 às 16h; 11 de junho - (2 turnos, o voluntário poderá 

optar por qual irá participar) 
Auxiliar na preparação do desfile e evento em geral, contactar 
estudantes e professores dos cursos durante a fase de 
preparação. 

 

• 12 de junho - desfile: das 9 às 13h 
Durante o desfile: organizar os estudantes, professores e 
servidores que irão desfilar. Participar do desfile em conjunto com 
o bloco CulturArte, auxiliando na distribuição dos panfletos do 
Circuito. 
 

• evento: 
13 de junho - (2 turnos, o voluntário poderá optar por qual irá 
participar). Auxiliar na preparação e divulgação do evento 
14 e 15 de junho das 12:30 as 20:30h 
 Montar o stand dos cursos da UFPR Litoral e atender ao público 
visitante, auxiliar as demandas do evento e orientações gerais nos 
espaços do evento na praça. 

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

Formulário de inscrição online: https://forms.gle/3R82PXNt8CwaGMRZ9 
 

Critérios para seleção: para ser voluntário, o estudante precisa estar regularmente 
matriculado em curso da UFPR. O estudante deverá, preferencialmente, possuir habilidades 
e experiências anteriores, que possam contribuir na realização das atividades. 
  

Seleção: a seleção consistirá da análise da ficha de inscrição e entrevista presencial na data 
da reunião, dia 21 de maio, às 14h na sala 16A. 
 

Maiores informações pelo e-mail: culturarte.ufpr@gmail.com 
 

  

Comissão de organização do evento Circuito Cultura e Arte UFPR – Matinhos 
Matinhos, 07 de maio de 2019 
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