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EDITAL DE CHAMAMENTO DE VOLUNTÁRIOS PARA ATIVIDADES DE MONITORIA DE EVENTO NA 

FEPRO 2019 

 

OBJETIVO: Reconhecer a inclusão social e a interação de saberes como objetivos primários da 

academia; Promover atividades de lazer, recreativas e culturais valorizando o bem estar individual 

e coletivo; e Instigar atividades de voluntariado e ações extensionistas como instrumentos de 

formação pessoal e profissional. 

 

PÚBLICO-ALVO  

Interno: Discentes e colaboradores do Unipê; 

 

CRONOGRAMA 

EVENTO DATA INICIAL DATA FINAL 

Inscrições para voluntários  26/08/2019 08/09/2019 

Treinamento dos monitores (por equipe de trabalho) 10/09/2019 20/09/2019 

Organização do espaços/materiais 25/09/2019 25/09/2019 

Realização do Evento 26/09/2019 26/09/2019 

 

1. INSCRIÇÕES 

1.1 Inscrições: Deverão ser feitas mediante preenchimento de formulário online, disponível 

através do link: https://ficha.unipe.edu.br/ficha-interessado/122. As vagas são limitadas a 300 

(trezentas) pessoas, sendo 150 (cento e cinquenta) para o turno da manhã, 75 (setenta e cinco) 

para o turno da tarde e 75 (setenta e cinco) para o turno da noite. 

 

2. CERTIFICAÇÃO 

A certificação para Voluntário será emitida com o devido cumprimento das atividades acordadas 

com a ASPED. A certificação contemplará o participante como MONITOR DE EVENTO VOLUNTÁRIO 

com computação de 30 (trinta) horas para computação de horas complementares. Os certificados 

serão disponibilizados em formato eletrônico no endereço 

https://certificado.unipe.edu.br/visualizar-certificado com acesso através do CPF do participante e 

código de validação online a partir da data de 31/10/2019. Mais informações: asped@unipe.edu.br. 

https://ficha.unipe.edu.br/ficha-interessado/122
https://certificado.unipe.edu.br/visualizar-certificado
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3. PROGRAMAÇÃO DO TREINAMENTO 

 

Encontro 1 

Tema: Orientações gerais sobre as equipes de trabalho 

Data: 10/09/2019  

Horários: 09h/15h/19h 

Local: Auditório Unipê 

Duração: 40 min 

 

Encontro 2 

Tema: Conhecendo os espaços e a programação do evento 

Data: 17/09/2019 a 20/09/2019 

Horários: 09h/15h/19h 

Local: Auditório Unipê 

Duração: 1h 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A participação neste processo seletivo implica no conhecimento do presente Edital e da 

resolução CONSEPE 76/2018, disponível no site oficial do Unipê. Trata-se de atividade voluntária 

que não gera vinculo empregatício ou obrigação trabalhista, devendo ser assinado termo de 

autorização de uso de imagem e som a título gratuito e definitivo. 

Os casos omissos serão resolvidos a critério exclusivo e irrecorrível da PROAC e ASPED. 

 

João Pessoa, 23 de agosto de 2019. 

 

 

 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

Prof.ª Mariana de Brito Barbosa 

 

 


