
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS ORGANIZADORES PARA A VIII EDIÇÃO DA FESTA DO 
LIVRO USP-LESTE – EACH 

O Cursinho Popular EACH USP ( CPEUSP), por intermédio da Departamento de 
Projetos do CPEUSP, torna público,  que estão abertas as inscrições para SELEÇÃO DE 
VOLUNTÁRIOS, para desenvolver atividades na “XIII EDIÇÃO DA FESTA DO LIVRO 
USP-LESTE - EACH”, que acontecerá no período de 08 a 10 de Maio de 2018, em São 
Paulo- SP. 

1. Das Informações Gerais: 
1.1 A seleção e a aprovação do candidato não implicará em qualquer vínculo de caráter 
administrativo com o Cursinho Popular EACH- USP e com Departamento de Projetos da 
entidade. 
1.2 Estão abertas inscrições no período de 06 a 21 de março de 2018, de acordo com 
as seguintes condições: 

2. Das Vagas: 

2.1 Serão abertas 15 (quinze vagas) para Voluntário de Estruturação, dispostas da seguinte 
maneira e funções especificadas:  
2.1.1 –  Duas vagas para Comunicação:  
Funções: Coordenar a divulgação da feira, juntamente com a Imprensa da EACH e a 
EdUSP; atualizar o site da Festa com a programação; produzir materiais como textos e 
imagens durante e pós evento. 
2.1.2 – Seis vagas para Gestão de equipe de voluntários colaboradores 
Funções: organizar disposição dos voluntários colaboradores para os dias do evento; 
fiscalizar trabalho dos voluntários durante os dias de evento, além acompanhar junto com 
a EdUSP se as editoras estão ofertando seus catálogos durante o evento, com 50% de 
desconto. 
2.1.3 – Quatro vagas para Organização da programação 
Funções: Buscar interessados em participar das atividades; organizar inscrição e seleção 
das atividades que entrarão na programação; organizar o cronograma da programação; 
fiscalizar, nos dias do evento, o andamento das atividades. 
2.1.4 – Três vagas para Relações Publicas. 
Funções: Buscar interessados em participar das atividades; entrar em contato com 
movimentos, páginas e grupos de facebook, lideranças, escolas, entre outros, da Zona 
Leste, a fim de divulgar o evento. 
2.2 Serão abertas 25 (vinte e cinco vagas) para Voluntário Monitor, dispostas da seguinte 
maneira e funções especificadas: 
2.2.1 -  Vinte e cinco vagas Voluntário do Evento. 
Funções: Passar informações para o publico, aplicação de questionário de avaliação do 
evento, auxiliar na monitoria e guiamento das escolas, dar assistência as atividades 
culturais do evento e outras atividades. 

3. Das Inscrições: 
3.1 – As inscrições serão feitas via preenchimento de formulário (https://docs.google.com/
forms/d/18FxhPhzF7ags4KOH1lOYvnngHXA-5J9KV8bXIbbXbK8/edit)  
3.2 – Para a inscrição, o candidato deverá atender às seguintes condições: 
a) ser estudante da unidade EACH - USP; 

https://docs.google.com/forms/d/18FxhPhzF7ags4KOH1lOYvnngHXA-5J9KV8bXIbbXbK8/edit


b) Para as vagas do tópico 2.1, é necessário a disponibilidade de, no mínimo, 8 horas 
semanais, durante o período de 19 de março a 04 de maio de 2018, para se dedicar à 
Feira, realizando reuniões e as funções acordadas. Ter disponibilidade mínima de 15 
horas semanais dos dias 07 a 10 de maio, semana na qual ocorrerá o evento. 
c) Para as vagas do tópico 2.2, é necessário ter disponibilidade mínima de 15 horas 
semanais dos dias 07 a 10 de maio, semana na qual ocorrerá o evento. E participar do 
treinamento para voluntários. 
3.3 – Os candidatos deverão enviar no email cursinhoeach.projetos@gmail.com, no ato da 
inscrição: 
a) Comprovante de Matricula USP; 
b) Currículo. 
c) Opcionalmente o candidato pode anexar carta de interesse, carta recomendação ou 
video explicativo sobre motivação de participação da feira. 

4. Da Seleção 
4.1 - A Banca Examinadora de seleção será composta pelo Departamento de Projetos e a 
Diretoria Geral do Cursinho Popular EACH- USP. 
4.2 – A seleção constará de análise conforme exemplificada no artigo 3. 

5. Dos Resultados e da Convocação: 
a) O resultado final será enviado via e-mail, com orientações gerais aos selecionados, no 
dia 22 de março. 
b) Os que não forem selecionados entrarão no nosso banco de dados, podendo ser 
convocados posteriormente. 

6. Caberá aos selecionados: 
a) Participar do treinamento e reuniões de preparação para o evento. 
b) Auxiliar na formulação da Programação Cultural do evento. 
c) Desenvolver as atividades e funções, que competem ao seu cargo, como descritas em 
“Das vagas”, seja no pré, durante e pós-eventos 
d) Atender às demandas do evento, sob a orientação da Comissão Organizadora, nos 
horários e condições acordadas 
6.1 - O não cumprimento das regras, normas e determinações acordadas juntamente à 
Comissão Organizadora e atitudes que violem os direitos humanos, por parte do 
voluntário, resultará na eliminação do mesmo das suas funções. 

7. Ao voluntário será concedido: 
a) Credencial e identificação 
b) Certificado de participação referente às ações desenvolvidas no evento. 

8. Das disposições gerais: 
8.1. Os casos omissos neste Edital serão avaliados pela Comissão Organizadora do 
Evento, sendo o resultado divulgado posteriormente. 
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