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DIRETORIA DE CULTURA

CHAMADA PARA ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS

A Diretoria  de  Cultura  e  Comunidade  da  Pró-Reitoria  da  Cultura,  Comunidade  e
Extensão (DCC/Procce) convida os discentes da Ufopa e demais alunos da comunidade
acadêmica  de  Santarém,  que  estejam  interessados,  para  participarem  como
VOLUNTÁRIOS da  organização  do  IV  Encontro  de  Cultura  das  Universidades
Públicas da Região Norte, que ocorrerá entre os dias 19, 20 e 21 de outubro de 2016. 

As  inscrições  iniciarão  no  dia  26/09/2016  (segunda-feira),  das  8h  às  18h,  na
Coordenação  de  Cultura  da  Ufopa,  localizada  na  sala  528,  5º  andar  da  Unidade
Amazônia, mediante preenchimento e entrega do Formulário de Inscrição em anexo.

As atividades serão divididas em duas etapas, sendo a primeira etapa (pré-evento) no
período de 03 a 18 de outubro, nos turnos da manhã e tarde, onde os voluntários serão
chamados de acordo com as demandas de cada Comissão Organizadora do Encontro; e
a segunda etapa (evento) nos dias 19, 20 e 21 de outubro, nos turnos da manhã, tarde e
noite, com a participação de todos os 36 voluntários selecionados.

Ao todo, serão ofertadas 36 vagas, preenchidas por ordem de chegada e distribuídas,
igualmente, nos turnos da manhã e tarde/noite. Os interessados devem indicar a sua
disponibilidade no formulário em anexo.  As vagas  serão destinadas  a  discentes  que
tenham experiência com uso de equipamentos de TI (impressoras, computadores, data-
show, etc). 

A certificação do evento constará de até 60 (sessenta) horas complementares.

Profª Estefany Miléo de Couto
Diretora de Cultura e Comunidade
Portaria nº 1.818, de 11/07/2016
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE DISCENTES VOLUNTÁRIOS PARA COMPOR A
EQUIPE DE APOIO DO IV ENCONTRO DE CULTURA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

DA REGIÃO NORTE

Nome Completo: ________________________________________________________________

Curso: ______________________________________  Nº de matrícula: ___________________

Telefone: ____________________ E-mail:____________________________________________

Você se considera uma pessoa comunicativa?  (   ) sim   (   ) não
Você se considera uma pessoa proativa?  (   ) sim   (   ) não
O que é ser proativo para você?  
___________________________________________________________________________________

Quais destes equipamentos você sabe utilizar?
(  ) Notebook      (  ) DataShow     (   ) Caixa de som amplificada

Por que você deve ser selecionado para atuar como voluntário no IV Encontro de Cultura das 
Universidades Públicas da Região Norte?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Em quais turnos você tem disponibilidade para trabalhar?

(     ) Diurno        ( 3 a 18 de Outubro)      

(     ) Vespertino  (3 a 18 de Outubro)                          

(     ) Noturno      (19 a 21 de Outubro)


