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EDITAL N° 022/2017 

SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA  

DA FEIRA DO LIVRO 2017 
 

    A Feira do Livro 2017, por meio da Administração Municipal de Palmeira das Missões, torna 

pública a seleção de 02 voluntários e 02 suplentes para a área da Assessoria de Imprensa e 

Cobertura Colaborativa do evento, compondo a equipe conforme as normas que seguem: 

      

    1. DESCRIÇÃO DA FEIRA DO LIVRO 

    A Feira do Livro 2017 é uma promoção da Administração Municipal de Palmeira das 

Missões, com realização da Secretaria Municipal de Educação, e acontecerá entre os dias 29 de 

Novembro a 2 de Dezembro do corrente ano. O evento ocorre em espaço aberto, na Praça 

Nassib Nassif, e pretende reunir a comunidade escolar e a população em geral. A realização da 

Feira do Livro no município é de fundamental importância para promover o acesso ao livro e, 

ao mesmo tempo, a circulação das obras literárias no ambiente escolar, bem como na 

cidade/comunidade. O evento enseja a democratização do livro e da leitura no ambiente da 

escola, onde a programação planejada proporcione a promoção da leitura como fonte de prazer, 

conhecimento e conquista da cidadania. Há o envolvimento de professores, funcionários, alunos 

e pais, além das pessoas da comunidade escolar, com a divulgação e conhecimento de trabalhos 

e obras de autores e artistas em geral. 

       

    2. OBJETIVOS 

    2.1 Possibilitar que voluntários possam acompanhar a execução do evento, tendo o próprio 

evento como campo de trabalho, da mesma forma que se estabelece uma via de mão dupla, 

sendo o voluntário importantíssimo dentro do processo de produção da Feira. 

    2.2 Contribuir com a divulgação da Feira do Livro, realizando entrevistas, produzindo 

reportagens e material fotográfico, sob a ótica do trabalho colaborativo dentro do processo de 

execução do evento. 

      

    4. DAS VAGAS 

    O Edital disponibiliza ao total duas (02) vagas, na área de Assessoria de Imprensa e 

Cobertura Colaborativa, durante os quatro dias da Feira, a contar de 29 de novembro de 2017, 

sendo o período de permanência do voluntário flexível às necessidades do próprio e da Feira, 

conforme esclareceremos mais adiante neste Edital. 

      

    4.1. ASSESSORIA DE IMPRENSA E COBERTURA COLABORATIVA 

    - Integrar a equipe de Assessoria de Imprensa da Feira, com a produção de fotografias, 

reportagens e entrevistas utilizadas no site oficial da Prefeitura Municipal, bem como postagem 

nas redes sociais, além de alimentar o mailing da imprensa; 

    - Auxiliar nas demais demandas existentes referentes à atuação da Assessoria de Imprensa. 

      

    5. DOS DEVERES - Cada selecionado pelo Edital: 

    5.1 Estar disponível para contribuir nas atividades indicadas pelo item 04; 

      

    6. DOS DIREITOS - Será de responsabilidade da organização da Feira do Livro 2016: 

    6.1 Disponibilizar alimentação nos dias do evento; 

    6.2 Disponibilizar hospedagem colaborativa; 

    6.3 Certificado de horas trabalhadas na cobertura do evento como voluntário. 

      

    7. DAS INSCRIÇÕES 
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    7.1 As inscrições para o Edital de voluntariado para a cobertura jornalística da Feira do Livro 

2017 ocorrerão a partir do dia 9 de Novembro de 2017 até às 23h59min do dia 17 de Novembro 

do mesmo ano. 

    7.2 Os interessados deverão preencher o formulário de inscrição disponível em anexo e enviar 

para o e-mail setorpedagogico2014@gmail.com 

      

    8. SELEÇÃO 

    8.1 Para ser selecionado, o voluntário precisa estar cursando Jornalismo, estando no mínimo 

no 3º semestre da graduação, já ser graduado ou possuir experiência comprovada na área; 

    8.2 Carta de apresentação colocando os motivos pelos quais quer participar, suas habilidades 

na área e principais qualidades para o trabalho, e anexá-la ao formulário de inscrição; 

    8.4 E por fim, preencher o formulário de inscrição e enviá-lo por e-mail; 

    8.5 Caso o material do candidato esteja incompleto, a organização do evento se reservará no 

direito de eliminar a proposta. 

    Observação: Em caso de desistência o candidato será substituído pelo seguinte na pontuação 

geral. 

      

    9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

    9.1 O evento é realizado na Praça Nassib Nassif e na Rua Major Novais, Palmeira das 

Missões (RS), devendo a locomoção até o local ser de responsabilidade do candidato a 

voluntário. 

      

    10. CONTATOS 

    ASSESSORIA DE IMPRENSA PREFEITURA DE PALMEIRA DAS MISSÕES 

    E-mail: pridevens@gmail.com 

    Telefone: (55) 3742 – 3134 (Priscila) 

    

    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

    Telefone: (55) 3742 – 7608 (João ou Raquel)  

 

 

 

  

 

MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES-RS, EM 8 DE NOVEMBRO DE 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

  

EDUARDO RUSSOMANO FREIRE 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

  

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

   

 

Nome: 

  

 

Telefone: 

  

 

E-mail: 

  

 

Página no facebook: 

  

 

Escolaridade: 

  

 

Profissão/atividade: 

  

 

Experiências profissionais: 

  

 

Carta de apresentação (motivos pelos quais quer participar, suas habilidades na área e principais 

qualidades para o trabalho): 

  

 

Necessidade de hospedagem: 

 

 

 


