
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA ATUAÇÃO NA TECSUL 2021 

 

A Prefeitura Municipal de Pato Branco, comunica que estão abertas as inscrições para seleção 

de voluntários para atuar na TecSUL 2021, conforme os itens prescritos neste edital, a fim de ser um 

instrumento de estímulo e reconhecimento do trabalho e dedicação de todos os que dele fazem parte, 

com o objetivo de construir uma sociedade mais justa e inteligente.  

Considerando a Lei n° 9.608/1998, a qual descreve o serviço voluntário como atividade não 

remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada 

de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou 

de assistência à pessoa; que não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, 

previdenciária ou afim.  

 

1. TecSUL  

A TecSUL é um evento anual, realizado desde 2007, que envolve milhares de participantes, 

entre acadêmicos, professores, empresas, organizações e instituições de Ensino Superior. O TecSUL 

tem como objetivo proporcionar um espaço para a discussão de ideias, perspectivas, problemas e 

tendências nas diversas áreas da ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo e cultura. Para 

tanto, oferta minicursos, palestras, debates, competições tecnológicas e concursos culturais. E o 

grande segredo do sucesso da TecSUL é que é realizado através da construção coletiva que envolve 

dezenas de entidades locais e nacionais, em um ambiente colaborativo e democrático de ideias e 

projetos. Devido a pandemia do COVID-19, o evento será realizado de forma hibrida, sendo em sua 

maior parte de forma online e, algumas atividades pontuais, de forma presencial que serão divulgadas 

no cronograma do evento. 

 

2. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

Ser voluntário do TecSUL 2021 é estar disposto a oferecer gratuita e generosamente suas 

capacidades e habilidades, bem como sua boa vontade e dedicação para realizar um conjunto de ações 



 

de interesse social e comunitário, no âmbito do voluntariado, de forma livre, na execução de projetos 

e programas e outras formas de intervenção durante a TecSUL 2021. 

 

2.1 O candidato deverá atender às seguintes exigências: 

• Poderão participar do processo de seleção maiores de 18 anos; 

• Apresentar um perfil dinâmico, proativo, comunicativo, de liderança e trabalho em equipe; 

• Comprometer-se a participar da capacitação preparatória para atuação em suas atividades 

correspondentes; 

• Ter disponibilidade para atuar durante o evento de lançamento (09 de outubro de 2021), bem 

como os três dias oficiais do evento (3, 4 e 5 de novembro de 2021); 

• Ter responsabilidade, assiduidade e pontualidade no exercício das funções que se propôs 

desempenhar, bem como demonstrar maturidade, bom senso, espírito de cooperação, 

capacidade de trabalho em grupo, empatia, respeito por todos e manter a discrição às situações 

que acompanha.  

 

3. INSCRIÇÕES  

3.1 As inscrições estarão abertas a partir da publicação desse edital e terão fluxo contínuo até o 

evento; 

3.2 Para realizar sua inscrição, o candidato deverá preencher o formulário disponível no link 

(https://forms.gle/6ZkqmRwr8ekjJhA97); 

3.3 As informações prestadas no formulário pelo candidato serão de sua inteira responsabilidade; 

3.4 As inscrições são gratuitas; 

3.5 A inscrição do candidato implicará automaticamente no conhecimento das informações 

dispostas e estabelecidas neste edital; 

3.6 A inscrição não implica em imediata admissão nem a obrigação da TecSUL 2021 de utilizar 

seus serviços como voluntário. 

 

 

 

https://forms.gle/6ZkqmRwr8ekjJhA97


 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO  

4.1 O processo de seleção será composto por duas etapas: análise das informações declaradas no 

formulário e entrevista individual que será classificatória; 

4.2 Após o preenchimento do formulário, o candidato será chamado para entrevista que será 

realizada pela comissão organizadora do evento; 

4.3 Serão critérios avaliados na entrevista:  

Nota Critério Descrição da pontuação 

10 C1 - Formação na área escolhida. Máximo de 10 pontos: 

Técnico – 3 pontos 

Graduação – 6 pontos 

Pós-graduação – 10 pontos 

10 C2 - Experiência na área escolhida.  Máximo de 10 pontos: 

Até 1 ano – 3 pontos 

Até 2 anos – 6 pontos 

Mais de 2 anos – 10 pontos 

10 C3 - Conhecimento técnico – Perguntas 

técnicas realizadas na entrevista de acordo 

com a área escolhida. 

Máximo de 10 pontos: 

Pouco – 3 pontos 

Médio – 6 pontos 

Muito – 10 pontos 

10 C4 - Comunicação – O candidato respondeu 

de forma clara e objetiva aos questionamentos 

realizados na entrevista. 

Máximo de 10 pontos: 

Ruim – 3 pontos 

Média – 6 pontos 

Ótima – 10 pontos 

 

A Nota Final (NF) do candidato será obtida por meio da média dos 4 critérios citados, seguindo 

a equação: 

𝑵𝑭 =
𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 + 𝐶4
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4.4 As informações sobre as entrevistas como: dia, horário e local, bem como o resultado da 

pontuação, será publicado no site da Prefeitura Municipal de Pato Branco; 



 

4.5 Após a publicação do resultado, os candidatos aprovados serão inseridos em um grupo de 

comunicação via aplicativo para receberem as instruções da capacitação e demais informações 

relevantes. 

 

5. VAGAS E ÁREAS DE ATUAÇÃO  

5.1 Serão disponibilizadas 32 vagas imediatas e 16 vagas reserva para o serviço voluntário no 

TecSUL 2021, distribuídas conforme as áreas abaixo: 

5.1.1 (10 vagas imediatas e 5 vagas reserva – Atividades presenciais) Ações de 

sustentabilidade e certificação do selo verde: plantio de árvores/flores, 

revitalização de locais públicos, entre outras; 

5.1.2 (4 vagas imediatas e 2 vagas reserva – Atividades remotas) Redes sociais do 

evento: auxílio para cuidar das redes sociais do evento, realizando postagens, 

respondendo mensagens, entre outras; 

5.1.3 (10 vagas imediatas e 5 vagas reserva – Atividades remotas) Estrutura digital do 

evento: suporte aos participantes e palestrantes do evento para esclarecimento de 

dúvidas em relação à utilização das plataformas disponibilizadas e o acesso às 

informações do evento, bem como o acompanhamento das transmissões do 

cronograma, entre outras; 

5.1.4 (6 vagas imediatas e 3 vagas reserva– Atividades presenciais) Atividades 

didáticas com crianças e/ou adolescentes: auxílio em atividades lúdicas, passeios e 

oficinas relacionadas a temática do evento, entre outras; 

5.1.5 (2 vagas imediatas e 1 vagas reserva – Atividades remotas) Marketing: auxílio na 

criação e/ou alteração de material publicitário relacionado ao evento, entre outras. 

 

6. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  

6.1 A carga horária de trabalho será proporcional as horas trabalhadas somadas as horas de 

capacitação de cada função exercida pelo candidato; 

6.2 Os horários e áreas de atuação serão definidos em comum acordo entre cada candidato e a 

comissão organizadora do evento, sendo limitadas a no máximo 6 horas por dia / candidato; 

6.3 A prestação do serviço voluntário será formalizada através de um Termo de Compromisso. 



 

 

7. BENEFÍCIOS 

7.1 O candidato receberá ao final do evento um certificado correspondente as horas trabalhadas 

em prol do TecSUL 2021, as quais serão contabilizadas somando o trabalho desenvolvido e a 

capacitação recebida.  

7.2 No caso de voluntários que trabalhem em atividades presenciais do evento, contarão com 

fornecimento de alimentação a cada 4 horas consecutivas durante o período em que estiverem 

trabalhando;  

7.3 No caso de voluntários que trabalhem em atividades presenciais do evento, contarão com a 

disponibilidade de transporte fornecido pela prefeitura, mediante solicitação prévia. 

7.4 Ter acesso às instruções do trabalho voluntário, bem como receber o devido suporte da 

organização do evento para eventuais dúvidas e afins; 

7.5 Dispor de uma identificação padrão da TecSUL 2021. 

 

8. CAPACITAÇÃO  

8.1 Os candidatos selecionados receberão uma capacitação com o objetivo de desenvolver suas 

habilidades e competências para atuação no evento TecSUL 2021; 

8.2 A capacitação ocorrerá no mês de outubro de 2021. 

 

9. CRONOGRAMA 

Período de inscrições 17 a 31 de agosto de 2021 

Entrevista e seleção dos candidatos  1 a 10 de setembro de 2021 

Resultado dos aprovados 17 de setembro de 2021  

Encontro de Capacitação 27 a 30 de setembro de 2021 

Realização do trabalho voluntário Pré-evento 09 ou 16 de outubro de 2021 

Realização do trabalho voluntário no evento 03, 04 e 05 de novembro de 2021 

Obs. Cronograma Sujeito a alterações. 

 

 

 



 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1 A atuação voluntária no TecSUL 2021 não gerará vínculo funcional ou empregatício e nem 

obrigações trabalhistas previdenciária, estatutária ou de qualquer natureza; 

10.2 Nesta modalidade de trabalho voluntário não está prevista nenhuma remuneração ou qualquer 

outro tipo de auxílio financeiro; 

10.3 O prestador de serviço voluntário não fará jus à bolsa-auxílio, auxílio alimentação, auxílio 

transporte, ou qualquer contraprestação pecuniária; 

10.4 A falta do voluntário no cumprimento de suas atividades, ausências não justificadas, 

apresentação de comportamento antiético mediante os organizadores, participantes, 

voluntários e demais pessoas envolvidas, poderá resultar em seu desligamento do evento sem 

direito ao certificado; 

10.5 Em caso de desligamento, a vaga poderá ou não, ser ocupada por outro voluntário que 

preencha os requisitos predeterminados;  

10.6 Todas as atividades realizadas serão supervisionadas pela coordenação do evento; 

10.7 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e comunicados 

referentes a este processo seletivo que sejam publicados no site do TecSUL e/ou enviados 

por e-mail informado no ato de inscrição pelo candidato; 

10.8 A comissão organizadora do TecSUL 2021 fica responsável em estabelecer o contato com o 

candidato para repassar informações referentes a todo o processo seletivo. 

 

Comissão organizadora do TecSUL 2021 


