
EDITAL PARA SELEÇÃO DE PALESTRANTES  

(Edital fictício para fins de apresentação de Projeto) 

A Comissão Coordenadora do projeto de extensão Cursos e Eventos- AGETUR torna pública a 
seleção de palestrantes para o Ciclo de Cursos e Eventos 2014. 

1) DAS INSCRIÇÕES  

1.1 – As inscrições serão efetuadas de 22 de setembro de 2014 a 1º de outubro de 2014, única 

e exclusivamente através do endereço eletrônico agetur@mail.com.  

1.2 – É pré-requisito mínimo para a inscrição dos candidatos: ser graduando ou graduado em 
Tursimo.  

1.2.1 – A titulação não é caráter classificatório nem eliminatório na seleção.  

1.3 – Para inscrever-se, o candidato deverá enviar mensagem de correio eletrônico para o 

endereço supracitado contendo:  

1.3.1 – No corpo da mensagem: 

Nome completo, CPF, telefones para contato, endereço eletrônico e formação acadêmica (se 
você for graduando, especifique o semestre). 

1.3.2 – Em anexo:  

1) indicar a temática e o curso para os quais está se candidatando;  

2) Elaborar alguns tópicos, ou um breve esquema de assuntos, bem como a metodologia a ser 
utilizada 

1.4 – A não-observância de qualquer um destes requisitos pode implicar na eliminação do 
candidato.  

2) DA SELEÇÃO 

2.1 – A seleção objetiva selecionar no máximo dois palestrantes para cada temática 
disponibilizada neste edital.  

(I) O palestrante escolhido para temática de História do Tursimo ministrará sua palestra na data 
previamente marcada no Teatro da Reitoria nos dias 25 e 26 de outubro de 2014 

(II) O palestrante escolhido para temática de Turismo e Patrimônio ministrará sua no Teatro da 

Reitoria nos dias 27 e 28 de outubro de 2014 

2.1.1 – As datas estão sujeitas a modificação.  

  

2.2 – A Comissão Coordenadora reserva o direito de não selecionar o número máximo de 

palestrantes, caso os candidatos não cumpram os critérios qualitativos exigidos.  

2.3 - Serão selecionados no mínimo 1 (um) e no máximo 2 (dois) palestrante para cada uma ds 
temas 

2.4 - A seleção dos candidatos será realizada pela Comissão Coordenadora em duas etapas: a 
primeira, de aceite - até às 23h59min do dia 1º de outubro de 2014; e a segunda, de 

entrevistas, com data a ser marcada posteriormente com o candidato. 

2.4.1 – Os candidatos selecionados serão notificados por correio eletrônico e/ou contato 
telefônico, no dia 2 de outubro de 2014, quando serão orientados para a entrevista (horário e 

local). 



2.4.2 – Serão analisados os seguintes quesitos: originalidade, criatividade e conhecimento 

sobre a temática.  

3) DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

3.1 – A divulgação dos resultados será realizada no dia 9 de outubro de 2014 através de 
correio eletrônico e/ou contato telefônico aos candidatos selecionados.  

4) DOS DEVERES DO CANDIDATO SELECIONADO  

4.1 – O candidato selecionado compromete-se a:  

4.1.1 – Comparecer no dia de sua palestra.  

5) DOS DIREITOS DO CANDIDATO SELECIONADO  

5.1 – O candidato selecionado terá garantido certificado de extensão universitária fornecido 
pelo Projeto Cursos e Eventos – Agetur/UFPR. 

2014.  

6) DOS CASOS OMISSOS  

6.1 – Os casos omissos neste edital serão deliberados pela Comissão  

Coordenadora.  

Curitiba, 20 de Agosto de 2014.  
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