
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE COMISSÃO DE APOIO À XIX SEMANA DE LETRAS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

  

  

A Comissão Organizadora da XIX Semana de Letras da Universidade Federal do Paraná,             

exercício 2016/2017, doravante chamada Comissão Organizadora, vem por meio deste informar a            

abertura de chamada pública para o processo seletivo para integrantes da Comissão de Apoio à XIX                

Semana de Letras da Universidade Federal do Paraná. 

  

INSTRUÇÕES 

  

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O processo seletivo será regido por este Edital e executado pela Comissão Organizadora. 

1.2 O processo seletivo destina-se à seleção de candidatos e candidatas para comporem a Comissão               

de Apoio à XIX Semana de Letras da Universidade Federal do Paraná, doravante Comissão de               

Apoio. 

 

II – DA ESPECIFICAÇÃO DAS VAGAS 

 

2.1 São 06 (seis) as vagas para a Comissão de Apoio, divididas conforme abaixo: 

Número de vagas Turno 

02 Integral 

02 Diurno 

02 Noturno 

 

2.2 São requisitos para a candidatura ao processo seletivo para integrantes da Comissão de Apoio: 

a) ser estudante regular do Curso de Graduação em Letras da Universidade Federal do Paraná,              

em qualquer de suas habilitações ou ênfases; 

b) ter previsão de formatura para o segundo semestre de 2018 (concluinte em 2/2018) ou              

posterior. 

Parágrafo único. Incluem-se nesse grupo os alunos e as alunas já concluintes que tenham              

requerido permanência que tenha como previsão de formatura o segundo semestre de 2018             

(concluinte em 2/2018) ou posterior. 



 

 

III – DAS INSCRIÇÕES 

  

3.1 As inscrições serão efetuadas EXCLUSIVAMENTE online , através de formulário disponível no            

site da Semana de Letras, a saber: http://www.semanadeletras.ufpr.br, na aba “Comissão”, no            

período de 07 de fevereiro de 2017 às 23h59min de 10 de março de 2017. 

Parágrafo único. Para a inscrição, devem ser observadas atentamente as instruções constantes            

do formulário. O formulário preenchido deverá ser enviado para o e-mail           

semanadeletras.ufpr@gmail.com, com o assunto “Inscrição para Comissão de Apoio à          

Semana de Letras”. 

3.2 Ao se inscrever, o candidato ou candidata assume total responsabilidade pelas informações             

prestadas no formulário de inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros de             

preenchimento. 

3.3 A inscrição implicará o conhecimento e a aceitação das condições estabelecidas neste Edital e               

das demais normas do processo seletivo, incluindo as previstas em quaisquer formulários a serem              

preenchidos, dos quais a candidata ou candidato não poderá alegar desconhecimento ou            

discordância. 

3.4 No dia 13 de março de 2017, será disponibilizada em edital, nos décimo e décimo primeiro                 

andares do prédio D. Pedro I, situado à Rua General Carneiro, 480, Curitiba/PR, e online , na página                 

oficial da Semana de Letras no Facebook, a saber: https://www.facebook.com/semanadeletrasufpr/,          

a lista dos candidatos e candidatas com inscrição homologada para participação no processo             

seletivo. 

Parágrafo único. É de responsabilidade do candidato ou da candidata observar a lista e              

conferir a situação de sua inscrição no processo seletivo. 

 

IV – DA SELEÇÃO 

 

4.1 O processo seletivo consiste em entrevista com a Comissão Organizadora. 

4.2 As entrevistas serão realizadas de 17 a 25 de março de 2017, de acordo com os horários                  

declarados pelo candidato ou pela candidata no ato da inscrição. 

4.2 No dia 27 de março de 2017, será disponibilizada em edital, nos décimo e décimo primeiro                 

andares do prédio D. Pedro I, situado à Rua General Carneiro, 480, Curitiba/PR, e online , na página                 

oficial da Semana de Letras no Facebook, a saber: https://www.facebook.com/semanadeletrasufpr/,          

a lista das candidatas e dos candidatos aprovados para compor a Comissão de Apoio. 

http://www.semanadeletras.ufpr.br/
http://www.semanadeletras.ufpr.br/
mailto:semanadeletras.ufpr@gmail.com
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V – DAS ATRIBUIÇÕES 

 

5.1 São atribuições da Comissão de Apoio: 

a) a participação nas reuniões preliminares de organização da XIX Semana de Letras da             

Universidade Federal do Paraná às quais seja convocada, sendo facultativa a participação            

nas demais; 

b) a observação dos procedimentos de organização da XIX Semana de Letras da Universidade             

Federal do Paraná; 

c) a familiarização com os procedimentos administrativos e burocráticos da realização da XIX            

Semana de Letras da Universidade Federal do Paraná; 

d) o auxílio à Comissão Organizadora durante a realização do evento, nos horários e datas              

acordados; 

e) a leitura e primeira revisão dos artigos submetidos para publicação nos Cadernos da XIX              

Semana de Letras da Universidade Federal do Paraná. 

  

VI – DA CERTIFICAÇÃO 

  

6.1 A cada integrante da Comissão de Apoio será conferido certificado de horas formativas de até                

30h (trinta horas) na modalidade “Atividade voluntária junto à Coordenação”, a ser disponibilizado             

de forma digital via e-mail até 03 de setembro de 2017. 

 

VII – DOS CASOS OMISSOS 

  

7.1 Os casos omissos ou não previstos por este edital serão analisados e homologados pela               

Comissão Organizadora. 

  

Curitiba, 07 de fevereiro de 2017. 

  

______________________________________ 

PAULA LORENA SILVA MELO 

Representante da Comissão Organizadora da XIX Semana de Letras UFPR 

 


