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EDITAL DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 2017 

O Programa de Extensão Universitária “AGETUR – Núcleo de Planejamento Turístico” torna pública 
a seleção de voluntários para atuação em cada um dos projetos do Núcleo ("Univertur 2016/2020", 
"Turismo Solidário 2016/2020" e "Diálogos com o Mercado de Turismo"), e em atividades coletivas do 
Programa, especialmente nas atividades relacionadas às demandas da UFPR como a Feira de 
Profissões que ocorre no segundo semestre. As atividades são voluntárias e não envolvem remuneração. 
Os(as) candidatos(as) deverão ser alunos regularmente matriculados no curso de Turismo. 
As atividades regulares e reuniões serão prioritariamente no período da tarde, havendo, com frequência 
moderada, atividades em horários alternativos e finais de semana. 
Os(as) candidatos(as) deverão manifestar seu interesse prioritariamente em um dos projetos, indicando a 
disponibilidade ou flexibilidade para atuarem em algum dos outros projetos caso não sejam classificados 
em sua primeira opção. 
A manifestação deve ser por escrito e no texto, além de confirmar a disponibilidade de cumprir a carga 
horária mínima de 08 horas semanais, o(a) aluno(a) deve expressar os motivos que o levaram a se 
inscrever nas atividades de extensão e seu interesse específico no Projeto de Primeira Opção e no 
Programa AGETUR. 
O histórico escolar com IRA deverá ser entregue juntamente com a carta de solicitação de inscrição e 
uma cópia de um documento com foto, no Departamento de Turismo, no período vespertino (entre 14h30 
e 18h), durante o período de inscrições (15 a 18 de maio de 2017), em envelope único com o nome do 
candidato. 
Após seleção inicial e verificação da documentação, serão convocados os alunos cuja documentação 
estiver de acordo com este Edital, para entrevista a ser realizada individualmente juntos aos professores 
vinculados ao Núcleo, na terça-feira, 23 de maio, em horário agendado para cada candidato. 
Caso haja mais candidatos(as) do que vagas disponíveis, serão classificados por ordem de GRR e 
avaliação na entrevista em ordem decrescente para a classificação. 
Em caso de necessidade de orientações acerca das atividades previstas e/ou dos projetos a que possam 
vincular-se, Os(as) candidatos(as) poderão contatar os professores responsáveis pela AGETUR (Carlos 
Eduardo Silveira e Sandro Campos Neves) ou de cada um dos projetos (Diálogos com o Mercado de 
Turismo, Profª Margarete Araújo Teles; Turismo Solidário, Profª Luciane Neri; Univertur, Prof. Carlos 
Eduardo Silveira). 
 

Resumo dos requisitos para inscrição: 
  

Público-alvo: Alunos(as) do curso de Turismo. 
Pré-requisito: disponibilidade de horário no período da tarde; 
Carga horária a ser cumprida pelo voluntário: 08 horas semanais (com disponibilidade eventual em 

outros horários 
Período de inscrições: de 15 a 18 de maio 
Local e horário: das 14h30 às 18h no Departamento de Turismo. 
Documentação: Carta manifestando interesse em extensão e no(s) projeto(s), cópia de documento com 

foto, histórico escolar com IRA das disciplinas concluídas. 
Entrevista: 23 de maio, das 14h às 18h 
Início das atividades: Junho de 2017. 
Total de vagas: 6 (duas por projeto) 
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