EDITAL DE VOLUNTARIADO

A Coordenação do “46º Festival Nacional de Teatro - FENATA”, está com inscrições abertas até o dia 23 de outubro de 2018,
para os acadêmicos de todos os Cursos de Graduação e Pós-Graduação da UEPG (respaldados pela Resolução CEPE nº 138 de
10/07/2008 em seu Anexo – Art. 1º Inciso VII, § 1º, letra F – Art 2º Letra B e Art. 3º) e acadêmicos de todas as Instituições de
Ensino Superior da Região, interessados em desenvolver TRABALHO VOLUNTÁRIO, no período de 8 a 14 de novembro de
2018, conforme instruções a seguir.
1. Questões gerais das vagas: 30 vagas de voluntariado (podendo ser reduzida ou ampliada conforme necessidade)
2. Das atividades a desempenhar:
 Divulgação do Festival;
 Controle de entrada, recepção/acompanhamento de autoridades e do público;
 Auxílio geral nas Mostras, assim como recepção dos participantes (artistas, jurados e patrocinadores);
 Coleta de Nome e CPF dos acadêmicos interessados em certificação de ouvinte no Hall de entrada do Ópera assim como
aplicação de questionário de demanda turística (para artistas, jurados e público);
 Recolhimento, separação e contagem de ingressos;
 Apoio na logística da distribuição de materiais, organização dos debates, transporte, manuseio, conservação e guarda de
equipamentos e documentos do evento;
 Acompanhamento dos artistas/grupos, seja no local do evento, seja no trajeto até o local de apresentação;
 Outras atividades que se fizerem necessárias e sejam compatíveis com o voluntariado.
3. Requisitos
 Estar regularmente matriculado em uma Instituição de Ensino Superior – IES;
 Ter disponibilidade de horários para os dias do evento (durante a permanência do grupo na cidade);
 OBS.: A UEPG fornecerá, ao final do relatório geral do evento, certificado de participação em Extensão Universitária, com
mínimo de 30 e máximo de 60 horas/atividade.
 Enviar um email para voluntariado.uepg@gmail.com com os seguintes dados:
*Assunto: Voluntariado - 46º FENATA
*Nome Completo e CPF:
*Instituição / Curso / RA:
*Telefones:
*e-mail:
Voluntário(a) para Mostra (Pode optar por mais de um horário):
( ) Adulto: das 13h às 23h (Cine -Teatro Ópera – Auditório A)
( ) Teatro Infantil: das 08h às 18h (Teatro Pax)
( ) Telmo Faria: das 13h à 00h00 (Teatro Ópera – Auditório B)
( ) Rua: das 08h às 13h (Calçadão, Parque Ambiental e Praças)
4. Locais das atividades, Período e Política de Reciprocidade
 Locais: Teatros, praças, calçadão, entre outros espaços.
 Horários flexíveis, discutidos entre a Coordenação de cada Mostra e o(a) Voluntário(a), conforme disponibilidade.
 Período das atividades: 08 a 14/11/2018.
 Será fornecido crachá de uso obrigatório que dá acesso ao voluntário, a todos os espaços de realização do FENATA;
 Será fornecido Kit Personalizado do FENATA, Alimentação no RU (gratuita nos dias de funcionamento para almoço e janta;
sábado, domingo e feriado – RU fechado), transporte de retorno (Van - a noite), do local do evento (Teatro Ópera ) para a
residência de cada voluntário.
5. Observações
 O resultado será divulgado no site www.uepg.br/fenata até o dia 26 de outubro de 2018.
 Ocorrerá uma reunião com os voluntários selecionados no dia 30 de outubro de 2018, no prédio da PROEX, localizado na
praça Marechal Floriano Peixoto, nº 129 Centro, em horário a ser definido. A ausência implica em exclusão do serviço voluntário
no 46º FENATA.
 Para certificação, é obrigatória a assinatura de presença/trabalho de no mínimo 30 horas.
 Não serão incluídas despesas com hospedagem, transporte ou combustível para deslocamento no percurso casa-evento,
assim como não serão fornecidas refeições em finais de semana e feriado.
 O processo de seleção será conduzido pela Coordenação do 46º FENATA, com base nos critérios deste edital e ao preencher e
submeter seus dados, o acadêmico concorda com todos os itens elencados!
Ponta Grossa, 08 de outubro de 2018.
Praça Marechal Floriano Peixoto, 129 – Centro – Ponta Grossa – PR – Brasil – 84010-680
42.2102-8655 ou voluntariado.uepg@gmail.com

