CHAMADA INTERNA 1/2016
VOLUNTÁRIOS PARA ATUAR NOS EVENTOS CONGRESSO INTERNACIONAL WFCP 2016
E 40ª REDITEC

A Comissão Organizadora da 40ª Reunião dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação
Profissional e Tecnológica (Reditec) e do Congresso Mundial da World Federation Of Colleges And
Polytechnics (WFCP) torna pública a chamada interna 1/2016.
1.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1.
A chamada tem como objetivo selecionar voluntários para colaborarem como apoio operacional
dos eventos WFCP e Reditec, bem como dos seus pré eventos, que acontecerão entre 19 e 27 de setembro
de 2016, em Vitória/ES.
1.2.
A seleção será regida por esta chamada interna e será executada pela Comissão de organização
dos eventos WFCP e Reditec.
1.3.

As vagas para voluntários são voltadas para atuação nos seguintes eventos:
a) International Youth Camp – evento internacional que reúne jovens estudantes
representantes de instituições vinculadas à WFCP, de 19 a 25 de setembro de 2016.
b) Executive Leadership Development Workshop – evento internacional de formação em
gestão para gestores convidados de instituições vinculadas à WFCP, em 21 e 22 de
setembro de 2016, com cerca de 30 participantes estrangeiros.
c) Fóruns de Pró-Reitores das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica – evento nacional que reúne pró-reitores de instituições da rede
federal de educação profissional e tecnológica, em 22 de setembro de 2016, em
Vitória/ES, com cerca de 200 participantes.
d) Congresso Mundial da World Federation Of Colleges And Polytechnics (WFCP) – evento
internacional que reúne gestores de instituições vinculadas à WFCP, de 23 a 25 de
setembro de 2016, em Vitória/ES, com cerca de 500 participantes estrangeiros e 1.000
brasileiros.
e) 40ª Reunião dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e
Tecnológica (Reditec) – evento nacional que reúne gestores de instituições da rede
federal de educação profissional e tecnológica e convidados da gestão estadual de
educação profissional e tecnológica, em 26 e 27 de setembro de 2016, em Vitória/ES,
com cerca de 1.500 participantes.

1.4.
Somente podem participar da chamada os servidores e estudantes do Instituto Federal do Espírito
Santo (Ifes), instituição organizadora dos eventos.
2.

VAGAS

2.1.

As vagas para voluntários são destinadas às seguintes atividades:
a) International Youth Camp: acompanhamento das atividades do grupo de 40 alunos que irá
se hospedar em Vitória/ES e fará viagens aos campi Aracruz, Venda Nova do Imigrante,
Serra e Vitória, além de participarem do Congresso da WFCP.

b) Receptivo Aeroporto: recepção dos participantes do evento no Aeroporto Eurico de
Aguiar Salles, fornecendo informações sobre transporte, hospedagem e turismo.
c) Executive Leadership Development Workshop: credenciamento dos participantes,
atendimento ao público, e apoio à realização das atividades previstas na programação dos
eventos.
d) Fóruns de Pró-Reitores das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica: credenciamento dos participantes, atendimento ao público, e
apoio à realização das atividades previstas na programação dos eventos.
e) Congresso Mundial da World Federation Of Colleges And Polytechnics (WFCP) e 40ª
Reunião dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
(Reditec): credenciamento dos participantes, atendimento ao público, e apoio à realização
das atividades previstas na programação dos eventos.
2.2.

Quadro de vagas

ATIVIDADE

PERÍODO

International
19 a 25/09
Youth Camp

TURNO

Vagas

Carga horária total de trabalho e
certificação
Servidores

Estudantes

Localidade de
origem do
voluntário

Turno F

2

84h

84h

Qualquer

Turno A

4

40h

30h

Grande Vitória

Turno B

4

40h

30h

Espírito Santo,
exceto Grande
Vitória

Turno C

4

40h

30h

Espírito Santo,
exceto Grande
Vitória

21 e 22/09

Turno D

4

16h

12h

Espírito Santo,
exceto Grande
Vitória

Fórum de
22 e 27/09
Pró-Reitores

Turno E

12

8h

6h

Grande Vitória

Turno D

20

32h

24h

Grande Vitória

Turno E
(até 25/09)

19

24h

18h

Espírito Santo,
exceto Grande
Vitória

Receptivo
Aeroporto
20 a 24/09
(cadastro
de reserva)

Leadership

WFCP e
Reditec

2.3.

23 a 26/09

Descrição dos turnos
HORÁRIO
TURNO

SERVIDOR*

ALUNO

A

6h às 15h

6h às 12h

B

12h às 18h

C

15h às 24h

18h às 24h

D

Entre 7h e 18h (8h)

Entre 7h e 15h (6h)

E

Entre 10h e 22h (8h)

Entre 13h e 21h (6h)

F

8h às 22h

* Em todas as opções de turno terá direito a 1h de intervalo para almoço
3.

INSCRIÇÕES

3.1.
As inscrições deverão ser realizadas de 2 a 30 de maio de 2016, no endereço
http://wfcp.ifes.edu.br/editais/
3.1.
Os inscritos devem responder o e-mail de confirmação da inscrição com o ANEXO II desta
chamada devidamente preenchido; e assinado pelo diretor-geral do campus, ou pelo reitor (no caso dos
servidores da reitoria).

3.2.

Pré-requisitos gerais:
a) Ser aluno ou servidor do Ifes;
b) Ter noções básicas de Língua Inglesa;
c) Ter disponibilidade de participar de reuniões de planejamento e de trabalhar no horário
assinalado na ficha de inscrição.

3.3.

Pré-requisitos específicos:
a) International Youth Camp: ter fluência em Língua Inglesa.
b) Receptivo Aeroporto: ter fluência em Língua Inglesa.
c) Executive Leadership Development Workshop: ter fluência em Língua Inglesa.
d) Fórum de Pró-Reitores: não há pré-requisitos.
e) WFCP e Reditec: ter fluência em Língua Inglesa, Espanhola, Francesa; ou Mandarim.

4.

FASES DO PROCESSO SELETIVO

4.1.

O processo seletivo será composto pelas seguintes fases:
a) Inscrição (online);
b) Entrevista em língua estrangeira de acordo com a opção do candidato. Será presencial
somente para os candidatos da Grande Vitória e online para as demais localidades;
c) Treinamento geral (presencial): orientações sobre as atividades.

4.2.
É de responsabilidade da comissão organizadora dos eventos o aviso prévio das datas e horários
das reuniões e treinamentos aos candidatos selecionados, bem como escalas de trabalho.
4.3.
É de responsabilidade do candidato acompanhar as informações que serão divulgadas no site do
evento.
5.

APOIO E RECURSOS FINANCEIROS

5.1.
O trabalho voluntário é por natureza um trabalho sem remuneração. Por conta disso, não haverá
pagamento de nenhum tipo de salário ou ajuda de custo.
5.2.
A organização do evento é responsável pela hospedagem (incluindo café da manhã) de todos os
voluntários que sejam servidores e alunos de campi localizados fora da Grande Vitória.
5.3.

Cada voluntário terá direito a 01 (um) almoço e 01 (um) lanche durante os dias do evento.

5.4.
Cada campus realizará seu devido planejamento logístico para atender às demandas de transporte
de seus servidores e alunos caso sejam selecionados como voluntários, tanto para a atividade, quanto para
os treinamentos previstos.
5.5.
O transporte de alunos menores de 18 deverá ser feito com acompanhamento de servidor
responsável até Vitória e de volta para o local de origem. Durante o período de voluntariado o aluno
menor de 18 anos ficará sob responsabilidade de um servidor da Comissão Organizadora do evento.
6.

CERTIFICADO

6.1.
Somente terá direito ao certificado o voluntário que cumprir a escala de trabalho proposta e as
orientações das reuniões de planejamento.
6.2.

O certificado estará disponível em até 90 dias após o evento.

7.

DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1.
A seleção e a aprovação do candidato não implicará em qualquer vínculo de caráter empregatício
com o Ifes.
Não serão reservados assentos nas palestras e demais atividades do evento para os voluntários.
7.2.
Alguns trabalharão nos corredo.res ou em áreas com visibilidade para as salas, mas é importante saber
que não terão disponibilidade para participar das atividades da programação.

7.3.
Em caso de dúvidas, favor contatar a Comissão responsável pela Seleção de Voluntários pelo email wfcp@ifes.edu.br

Verônica Rangel Barreto
Líder da Subcomissão de Internacionalização
Comissão de organização dos eventos WFCP e Reditec
Portaria nº 3718, de 21 de dezembro de 2015

Érica Signorelli Ferreira
Vice-Presidente da Comissão Central
Comissão de organização dos eventos WFCP e Reditec
Portaria nº 3718, de 21 de dezembro de 2015

ANEXO I - CRONOGRAMA DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE VOLUNTÁRIOS

ETAPA/ ATIVIDADE

PRAZO/REALIZAÇÃO

Publicação da chamada interna

2 de maio de 2016

Inscrições

2 a 30 de maio de 2016

Divulgação dos candidatos selecionados para
entrevista

7 de junho de 2016

Entrevistas

13 de junho a 8 de julho de 2016

Resultado dos selecionados

15 de julho de 2016

Divulgação do calendário de treinamentos

19 de agosto de 2016

ANEXO II
CARTA DE ANUÊNCIA DO DIRETOR-GERAL DO CAMPUS

Eu,_____________________________________________________,
Diretor-Geral
do
campus
_________________________________________________,
nomeado
sob
portaria
nº________________,
afirmo
ter
ciência
da
inscrição
do
servidor/aluno
____________________________ na CHAMADA INTERNA 1/2016, de VOLUNTÁRIOS PARA
ATUAR NOS EVENTOS CONGRESSO INTERNACIONAL WFCP 2016 E 40ª REDITEC, e confirmo
o apoio desta Diretoria, responsabilizando pelos custos previstos nesta chamada para a participação nos
eventos, que acontecem entre 19 e 27 de setembro.
__________________________, _____ de _________________ de 2016.

_______________________________
Assinatura do Diretor Geral do Campus

