EDITAL 01/2018
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS PARA A GENIUSCON.2018 E A FICAFÉ

A TOTI PROMO – Produção de Eventos
Eventos,, responsável pela contratação de serviços nos eventos
GeniusCon2018 e XI FICAFÉ e as Comissões de Organização destes
destes, tornam pública a abertura de
inscrição para o processo seletivo de estágio remunerado dos eventos mencionados
mencionados.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – Poderão participar do processo seletivo estudantes de
de ensino médio técnico do Instituto
Federal do Paraná – Campus Jacarezinho, regularmente matriculados, com frequência efetiva em
cursos oficiais ou reconhecidos pelo Ministério da Educação.
1.2 – Os estudantes deverão ter idade mínima de 16 (dezesseis) ano
anoss até o encerramento das
inscrições.
1.3 – As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio do endereço eletrônico:
https://goo.gl/forms/DbGHYmBTVszxYqKh2
1.4 – Serão oferecidas 15 vagas de estagiário para atuarem nas feiras GeniusCon
GeniusCon2018(25 a 28 de
setembro de 2018) e XI FICAFÉ (2
2 a 5 de outubro de 2018).
1.5 – O processo seletivo será executado e coordenado pelas
pelas comissões de organização dos eventos
GeniusCon e Ficafé e pela TOTI PROMO – Produção de Eventos, CNPJ: 11.785.734/0001-40.
11.785.734/0001
2 – DA SELEÇÃO
2.1 – O processo seletivo consistirá em análise documental no qual serão considerados para
classificação os seguintes critérios:
Critério
Peso
Carga horária concluída (respeitando os limites por ano de entrada)
5
Conceitos
3
Frequência
2
2.2 – O candidato deverá anexar por meio do formulário de inscrição disponível no link
https://goo.gl/forms/DbGHYmBTVszxYqKh2 a documentação conforme descrito
crito abaixo:
2.2.1 – Boletim completo (carga horária, conceitos e freqüência) ou documento similar que
contenha as informações do item 2.1.
2.3 – A seleção obedecerá ao seguinte cronograma:
Item Cronograma das atividades
1.1
Período de inscrições exclusivamente pelo link:
https://goo.gl/forms/DbGHYmBTVszxYqKh2
1.2
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas.
1.3
Divulgação da classificação final.
1.4
Celebração do contrato de trabalho

Período
04/09 a 09/09/2018
09
Até as 23:59.
10/09/2018
/09/2018
10/09/2018
/09/2018
11/09 a 14/09/2018
14/09

3 – DA CLASSIFICAÇÃO
3.1 – A lista de classificação será elaborada em ordem decrescente de pontuação.
3.2 – Em caso de empate, serão adotados os seguintes critério
critérios, sucessivamente:
A. maior quantidade de conceitos A;
B. maior frequência;
C. maior idade.

3.3 – A publicação da classificação ocorrerá em 10/09/2018,, por meio do endereço
www.geniuscon.com.br .
4 – DA CONVOCAÇÃO
4.1 – A convocação para o início do estágio será encaminhada ao e-mail
e mail informado pelo candidato e
também através de contato telefônico, o qual terá 2 (dois) dias úteis para acordar com o
CONTRATANTE local e hora para a formalização do Termo de Compromisso de Estágio e início das
atividades,sendo: cópia simples do RG e CPF, declaração/comprovante original de regularidade
escolar/acadêmica
/acadêmica de no máximo 30 dias, comprovante de endereço e no caso dos menores de 18
anos, a DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA(ANEXO I) preenchida e assinada pelos pais ou responsável
responsável.
4.2 – Será eliminado do processo seletivo o candidato que não comparecer no prazo estabelecido,
não apresentar a documentação necessária, bem como se recusar a iniciar as atividades na data,
local e demais
is condições estipuladas pela Administração Municipal.
4.3 – O preenchimento das vagas de estágio ocorrerá após a homologação do resultado final e de
acordo com as necessidades da Administração Municipal.
4.4 – A aprovação no processo seletivo gera para o candidato apenas a expectativa de ser convocado
para preencher a vaga de estágio, que somente será concretizada com o surgimento de vaga e de
acordo com as necessidades dass Comissões de Organização da GeniusCon2018 e da XI FICAFÉ .
5 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 - Os estagiários irão atuar nas atividades listadas e descritas abaixo:
a) -Recepção
Recepção de caravanas: ordenar os crachás por caravana, receber os visitantes, entregar
crachás e indicar o setor de cadastramento aos que não possuem cadastro.
b) -Recepção de palestrantes:
alestrantes: recepcionar os palestrantes, entregar crachás, indicar a sala de
apoio bem como o auditório em que o mesmo irá se apresentar.
c) -Recepção
Recepção de visitantes:
visitantes ordenar as filas no setor de credenciamento, fornecer informações
aos visitantes sobre painéis
pain e local de retirada de lanche, etc.
d) -Manutenção
Manutenção da limpeza: auxiliar na vistoria do estado geral de limpeza da feira, bem como
dos banheiros, auditórios e necessidades de reabastecimento das estações de água.
Devendo informar a equipe de limpeza sobre os problemas observados para que os mesmos
sejam resolvidos.
e) -Setor
Setor de Cadastramento: irá realizar o cadastro dos visitantes de forma online, imprimir e
entregar crachás e fornecer informações diversas aos visitantes.
f) -Entrada de auditórios: controlar via aplicativo ou lista de presença a entrada de visitantes
nos auditórios nos momentos em que houver atividades nos mesmos.
g) -Organização
Organização de salas de palestras: ficará responsável por organizar as cadeiras, colocar
pastas, blocos de anotação e canetas quando do início ou término de painéis nos auditórios e
salas de treinamento.
h) –Atividades
Atividades afins não mencionadas acima.
5.1.1 - Deve-se
se observar que os estagiários poderão ser alocad
alocados
os ou realocados nas
atividades mencionadas
encionadas durante o período
p
de estágio, não ficando necessariamente em uma única
função.
5.2 – O estagiário contratado terá os seguintes benefícios:
a) R$ 30,00(trinta reais) por dia trabalhado.
b) Almoço no local do trabalho.
c) Traslado para o Centro de eeventos com saída e retorno a serem definidas pelo contratante.
contratante
5.3 – A jornada
da semanal de estágio será de 32 (trinta e duas)) horas a serem cumpridas nos seguintes
turnos:

a) GENIUSCON:
25/09/2018 – 07:30 – 17:00(intervalo para refeição de 2 horas).
26/09/2018 – 14:00 – 22:00 (in
(intervalo para refeição de 2 horas).
27/09/2018 – 07:30 – 17:00(intervalo para refeição de 2 horas).
28/09/2018 – 07:30 – 17:00(intervalo para refeição de 2 horas).
b) FICAFÉ:
02/10/2018 – 08:00 – 17:30(intervalo para refeição de 2 horas).
03/10/2018 – 08:00 – 17:30(intervalo para refeição de 2 horas).
04/10/2018 – 08:00 – 17:30(intervalo para refeição de 2 horas).
05/10/2018 – 08:00 – 17:30(intervalo para refeição de 2 horas).
5.4 – O Termo de Compromisso de Estágio será celebrado por 30 (trinta) dias.
5.4.1 – O Termo de Compromisso de Estágio poderá ser rescindido a qualquer momento por
ambas as partes sem a necessidade de notificação prévia.
5.5 – A realização do estágio não estabelece vínculo empregatício do estudante com a Toti Promo
Ltda.
5.6 – Todas as comunicações referentes ao processo seletivo serão realizadas exclusivamente por
meio eletrônico, devendo o candidato verificar periodicamente o ee-mail
mail que informou no momento
da inscrição, bem como acompanhar os informes nos sítios da internet indicados.
5.7 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo, composta
pelos seguintes membros: Aline Cristiani Toti (Toti
Toti Promo), Silvia Almeida Ruiz Martins e Renata Dias
de Campos Tardelli (Integrantes das comissõ
comissões
es de organização da GeniusCon.2018 e da XI FICAFÉ) e
Rafael Ribas Galvão(Diretor
Diretor de Ensino do IFPR – Campus Jacarezinho).

Jacarezinho, 03 de setembro de 2018.

_____________________________
Aline Cristiani Toti
CPF: 022.368.609-35

_______________________________
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_________________________ ___
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______________________________
___________________________
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*O Original encontra-se assinado

