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Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), Foz do Iguaçu-PR,
Brasil.
www.claec.org/semlacult

Edital SEMLACult nº 02/2018 – Chamada Pública
Programa de Monitoria de Eventos - ProME

O CLAEC - Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura em parceria com a UNILA
- Universidade Federal da Integração Latino-Americana, torna pública a chamada, com o
objetivo de selecionar colaboradores voluntários para atuar como apoio operacional no
Programa de Monitoria de Eventos (ProME) durante o II Seminário Latino-Americano
de Estudos em Cultura (SEMLACult) sob a temática “Integração e Multiculturalismo na
América Latina: Perspectiva história e desafios no contexto atual”, que será realizado
nas dependências da UNILA, no município de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, de 26 à 28
de setembro de 2018.
I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O II Seminário Latino-Americano de Estudos em Cultura sob a temática “Integração
e Multiculturalismo na América Latina: Perspectiva histórica e desafios no contexto
atual” é uma iniciativa do CLAEC – Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura,
em parceria com a UNILA – Universidade Federal da Integração Latino-Americana e
com financiamento da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior.
O propósito do evento é de incluir toda e qualquer forma de contribuição científica e
acadêmica no âmbito das ciências humanas e sociais, mais precisamente no campo dos
estudos em cultura na América Latina, pretendendo ampliar a análise de cada elemento
individual. O objetivo central da segunda edição do SEMLACULT é contribuir para a
percepção e aprofundamento das questões sobre a multiculturalidade nos processos de
integração entre os países da América Latina, considerando a diversidade cultural e social
dos grupos étnicos da região. Baseado em desenvolver e dar continuidade a produção
científica e cultural, incentivando a inovação e geração de conhecimentos, experiências e
saberes no âmbito continental do nosso país, de forma a promover a diversidade cultural
e a integração do conhecimento na América Latina, pensando na melhoria de qualidade
da produção científica através de perspectivas diversas sobre a mesma área de
conhecimento.

Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura - CLAEC | CNPJ Nº 13.448.301/0001-24 | OSCIP Nº 08071.003994/2015-89
Sede: Rua Marechal Deodoro nº 377, Anexo CAJUJA, Centro, CEP: 96300-000, Jaguarão/RS – Brasil | Caixa Postal nº 07.
www.claec.org – contato@claec.org Tel.: + 55 (45) 98422-9343

2

As atividades principais do evento, como as conferências, as mesas redondas, os
simpósios temáticos e os minicursos, fomentarão espaços de discussão e de intercâmbio
das produções acadêmicas e culturais produzidas pelos variados públicos que se farão
presentes e circularão durante todo o evento.
1.2 A seleção será regida por esta chamada e será executada pela Comissão Organizadora
e Técnica do evento.
1.3 Somente podem participar da chamada pessoal com vínculo atual em instituição de
ensino superior.
II – VAGAS
2.1 O número total de vagas para colaboradores voluntários será de 40 (quarenta).
2.2 A atribuição de cada colaborador será baseada nos requisitos logísticos específicos do
evento e perfil pessoal do colaborador.
III – INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 12 de março à 19 de agosto de
2018, no endereço https://goo.gl/forms/TkuYMWp5HcLww4Tj1.
3.2 Pré-requisitos gerais:
a) Ser discente, docente ou técnico administrativo em educação de instituição de
ensino superior;
b) Ter disponibilidade de participar de reuniões de planejamento e de trabalhar no
turno assinalado na ficha de inscrição, não podendo tais horários coincidir com suas
demais atividades.
IV – FASES DO PROCESSO SELETIVO
4.1 O processo seletivo será composto pelas seguintes fases:
a) Inscrição online: https://goo.gl/forms/fo9zPK4C1cuuWRT42;
b) Entrevista e treinamento presencial.
4.2 É de responsabilidade da comissão organizadora e técnica do evento o aviso prévio
das datas e horários das reuniões e treinamentos aos candidatos selecionados, bem como
as escalas de trabalho.
4.3 É de responsabilidade do candidato acompanhar as informações que serão divulgadas
no site do evento.
V – APOIO E RECURSOS FINANCEIROS
5.1 O trabalho voluntário é por natureza um trabalho sem remuneração. Por conta disso,
não haverá remuneração de nenhum tipo ou ajuda de custo.
5.2 Cada colaborador terá direito a 02 (dois) lanches durante os períodos trabalhados.
VI – CERTIFICAÇÃO
6.1 A carga horária para certificação será cumulativa, perfazendo o mínimo de 40
(quarenta) horas e o máximo a depender dos períodos de atuação do colaborador.
6.2 O certificado estará disponível em até 30 (trinta) dias após o evento.
6.3 Somente terá direito ao certificado o colaborador que cumprir a escala de trabalho
proposta e as orientações das reuniões de planejamento.
VII – CRONOGRAMA DA CHAMADA
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Etapa/Atividade

Prazo/Realização

Publicação da chamada

12/03/2018

Inscrições

12/03/2018 a 19/08/2018

Divulgação dos candidatos selecionados

08/2018

Realização das entrevistas e treinamento

08/2018

Abertura do SEMLACult

26/09/2018

Encerramento do SEMLACult

28/09/2018

Emissão dos certificados

31/10/2018

VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 A seleção e a aprovação do candidato não implicarão em qualquer vínculo de caráter
empregatício com as instituições organizadoras do evento.
8.2 Não serão reservados assentos nas palestras e demais atividades do evento para os
colaboradores. Alguns atuarão nos corredores ou em áreas com visibilidade para as salas,
mas é importante saber que não terão disponibilidade para participar das atividades da
programação.
8.3 Os colaboradores selecionados deverão participar de treinamento conforme o
cronograma acima. Os colaboradores que se ausentarem do treinamento e/ou não
cumprirem a carga horária de trabalho estabelecida durante o evento, não receberão os
certificados.
8,4 Despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação correm por conta dos
participantes. Em momento oportuno, serão disponibilizados no site do evento sugestões
de alimentação e locais de hospedagem, bem como possíveis alojamentos.
8.5 A aceitação desta chamada é automática, através do preenchimento pelo candidato da
ficha de inscrição.
8.6 Maiores informações podem ser obtidas no site do evento: www.claec.org/semlacult
e pelo e-mail da Comissão Organizadora: semlacult@claec.org.
Publicado em: 12 de março de 2018.
Atualizado em: 24 de julho de 2018.

