Edital 060/2019 de 09 de setembro de 2019
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA 4 FÓRUM ÚRSULA DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL
A IMED, integrante do Sistema Federal de Ensino do Ministério da
Educação, recredenciada pela Portaria 524, publicada no DOU de
10/05/2012, através do DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO,
MARKETING E RELACIONAMENTO COM O MERCADO, torna
público o Edital, para seleção de oito voluntários que tenham fluência em
língua inglesa e ou espanhola, para recepção de participantes do Fórum
Úrsula, que será realizado no Campus Porto Alegre, no mês de setembro de
2019

1. DATA DO EVENTO
Língua
Inglês / Espanhol
Inglês / Espanhol
Inglês / Espanhol

Data
25/09/2019
26/09/2019
27/09/2019

Horário
16h00 às 21h00
08h30 às 17h30
08h30 às 17h30

2. INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições serão gratuitas e acontecerão no período de 09 de setembro a 15 de
setembro de 2019. Este período é improrrogável, não sendo aceitas inscrições após a data final.
2.2 O formulário de inscrição estará disponível de forma online a partir de 09 de setembro de
2019.
2.3 As inscrições serão realizadas mediante acesso ao portal de eventos do site da IMED
(eventos.imed.edu.br), a partir das 12h do dia 09 de setembro de 2019 até as 23h59min do dia
15 de setembro de 2019, observando-se o horário oficial de Brasília.
3. SELEÇÃO
3.1 Os candidatos passarão por entrevista presencial ou via hangouts no dia 17 de setembro de
2019, em horário a ser agendado pela comissão organizadora do evento, com o objetivo de
atestar a fluência no idioma identificado no ato da inscrição.
Serão selecionados 4 candidatos com fluência em inglês e 4 candidatos com fluência
em espanhol.

4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELOS VOLUNTÁRIOS
Por se tratar de um evento internacional e com a participação de pessoas oriundas de países de
língua inglesa e espanhola, faz-se necessária a presença de voluntários para recepcionar os
participantes em suas línguas de origem. Desta forma, define-se que:
4.1 Os candidatos selecionados serão distribuídos pelo Campus da Imed em Porto Alegre, para
auxiliarem na recepção dos participantes no credenciamento, orientação sobre o local das
palestras, orientações gerais sobre o funcionamento do evento.

4.2 Os candidatos selecionados também contribuirão com a facilitação da comunicação dos
estrangeiros com a imprensa e demais membros da comissão organizadora, sempre que
necessário, durante toda a realização do evento.
4.3 Será necessária apenas a facilitação da comunicação oral dos participantes, de forma que
se sintam acolhidos enquanto estiverem na estrutura do Campus da Imed
4.4 Nos dias do evento, os candidatos selecionados deverão comparecer no campus da Imed
em Porto Alegre, com 30 minutos de antecedência à abertura das atividades para as quais forem
selecionados.
5. APROVEITAMENTO DE HORAS COMPLEMENTARES
5.1 Alunos da Imed Campus Passo Fundo e Campus Porto Alegre poderão utilizar as horas
trabalhadas como voluntários no evento, como horas complementares a serem registradas pelo
Departamento de Registros Acadêmicos da Imed.
5.2 Será permitido o aproveitamento de até 21 horas complementares

6. CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO
6.1 Os candidatos selecionados deverão se responsabilizar pelos custos com transporte e
deslocamentos necessários para chegarem até o local do evento
6.2 Será de responsabilidade da Imed o custo de alimentação, que será fornecida durante o
período em que os voluntários selecionados estiverem no Campus, incluindo almoço e um
lanche.
Questões não previstas neste edital serão analisadas por comissão própria.
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