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EDITAL Nº 10/2019 ERI/UNESPAR 

ESCRITÓRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 
O ESCRITÓRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA UNESPAR SELECIONA 
ESTUDANTES DO CURSO DE TURISMO DO CAMPUS DE APUCARANA DA UNESPAR 
PARA ATUREM COMO MONITORES/AS EM EVENTO INTERNACIONAL, NO ÂMBITO DAS 
AÇÕES DA POLÍTICA DE INTERNACIONALIZAÇÃO. 

 

1. Caracterização da seleção: 

Este edital tem o objetivo de selecionar estudantes do Curso de Turismo do Campus de 
Apucarana da UNESPAR para execução da função de monitoria durante a pré-
organização e realização do evento 1º Seminário Internacional ZICOSUR Universitário 
2019 - Energias Renováveis (1° SIZU – ER 2019), 29° Plenária de Reitores da Rede 
ZICOSUR Universitários e 4° Encontro de Relações Internacionais ZICOSUR 
Universitário, a ser realizado no Palácio Iguaçu, em Curitiba.  

 

2. Número de vagas de monitoria: 4 

 

3. Atividades e tarefas a serem realizadas pelos/as estudantes monitores/as: 

a) Viagem a Curitiba, cidade em que o evento internacional será realizado. 

b) Organização do espaço, estrutura e materiais de apoio para as atividades do evento; 

c) Suporte às atividades, organização e deslocamento dos/as participantes antes e durante o 
evento. 

 

4. Dias e horários de atividades, para os quais os/as estudantes devem ter plena 
disponibilidade: 

03/05/2019 08/05/2019 09/05/2019 10/05/2019 

15h às 17h30min 
Entrevista de seleção 
Local: Sala 36, bloco 
I do Campus de 
Apucarana 
 

6h 

Viagem Apucarana / 
Curitiba 

 

13h 

Check-in no hotel em 
Curitiba 

 

14h30min às 18h  

Atividades de  

pré evento 

Local: A confirmar, 
em Curitiba 

7h às 21h 

Atividades  

durante o evento  

Internacional 

Local: Palácio 
Iguaçu, Curitiba 

 

7h30min às 15h 

Atividades  

durante o evento  

Internacional 

Local: Palácio Iguaçu, 
Curitiba 

 

15h às 20h 

Viagem Curitiba / 
Apucarana 

 

20h  

Previsão de chegada em 
Apucarana 
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5. Aos/às estudantes monitores/as serão disponibilizados: 

a) Uma vez que o evento internacional ocorrerá em Curitiba, será fornecido transporte para a 
viagem Apucarana – Curitiba (ida) e Curitiba – Apucarana (volta), em horários e em veículo 
determinado pelo Escritório de Relações Internacionais da UNESPAR. 

b) Hospedagem em hotel oficial do evento, próximo ao local do evento, em quarto duplo, 
com check-in no dia 08/05/2019, às 13h, e check-out no dia 10/05/19 (pela manhã), com 
disponibilidade de café da manhã, almoço e jantar no hotel durante o período de estadia. 

b) Alimentação durante o evento, nos dias 09 e 10/05/2019, junto ao coffee break. 

b) Certificados de participação na organização do evento, com a carga horária de 25h (relativo 
ao número de horas das atividades de organização de evento), que poderão ser computados 
como horas complementares na UNESPAR. 

 

6. Inscrição: 

a) Período de inscrição: de 24 de abril a 1 de maio de 2019. 

b) Como se inscrever: por meio do formulário online disponível em 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDZtEk9vwFrfHtyloSVfyba-
v3RqXLe8Ou6E9Uqe8wZwBsDA/viewform?usp=sf_link  

 

7. Elegibilidade 

Podem participar desta seleção, os/as estudantes que: 

a) Sejam maiores de 18 anos. 

b) Estejam matriculados no Curso de Turismo do Campus de Apucarana da UNESPAR; 

c) Estejam cursando ou já tenham concluído a disciplina de Planejamento e Organização de 
Eventos; 

d) Tenham disponibilidade para participação em todas as atividades (carga horária 
completa), conforme o presente edital, o que inclui a viagem Apucarana – Curitiba – 
Apucarana. 

e) Tenham comprometimento com a pontualidade e execução das tarefas durante todo o 
evento e demais atividades cobertas por este Edital. 

f) Tenham disponibilidade para comunicação com falantes de Língua Espanhola (não é 
necessário ser fluente em Espanhol); 

 

8. A seleção será realizada por meio de entrevista e análise de carta de apresentação, 
com as seguintes especificações: 

8.1 Sobre a entrevista: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDZtEk9vwFrfHtyloSVfyba-v3RqXLe8Ou6E9Uqe8wZwBsDA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDZtEk9vwFrfHtyloSVfyba-v3RqXLe8Ou6E9Uqe8wZwBsDA/viewform?usp=sf_link
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Será realizada pelo prof. Fernando Henrique Rivelini no dia 03/05/2019 (sexta-feira), 
a partir das 15h, na sala 36 do Bloco I, do Campus de Apucarana, observando a 
ordem de inscrição a ser publicada no 02/05/2019, no site do Escritório de Relações 
Internacionais (http://eri.unespar.edu.br/). 

8.2 Sobre a carta de apresentação: 

a) Deverá ser entregue no ato da entrevista; 

b) Deve conter as seguintes informações: nome; idade; data de nascimento; CPF; 
RG; motivação para participação nesta seleção; suas aptidões/qualidades para 
execução de todas as tarefas e atividades previstas neste Edital; caso houver, inclua 
suas experiências anteriores no apoio e na organização de outros eventos, 
acadêmicos ou não. 

 

9. O/a candidato/a que não comparecer à entrevista e/ou não entregar a carta de 
apresentação estará automaticamente eliminado/a desta seleção. 

 

10. Resultado da seleção: 

Será divulgado no site do ERI (http://eri.unespar.edu.br/) no dia 03/05/2019 e informado 
por e-mail aos/às selecionados/as. 

 

11. Caso tenha dúvidas, entre em contato com: 

• Prof. Fernando Henrique Rivelini, docente do Curso de Turismo/Campus de 
Apucarana da UNESPAR: fernandorivelini@gmail.com 

• Escritório de Relações Internacionais da UNESPAR: mobilidade@unespar.edu.br 

 

 

Curitiba, 24 de abril de 2019. 

 

PUBLIQUE-SE. 

                                                                                 

Original assinado  

Profª Drª Laize Guazina 

Chefe da Divisão de Convênios e Mobilidade 

Portaria nº 1088/2017 ERI/UNESPAR  

Original assinado  

Profª Me. Gisele Onuki  

Diretora do Escritório de Relações Internacionais 

Portaria nº 645/2016 UNESPAR 
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