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CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JUDAS TADEU

EDITAL Nº 09/2019
PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS ORGANIZAÇÃO EVENTO 1ª FEIRA DO IDOSO EMPREENDEDOR 2019

O CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JUDAS TADEU – Campus Unimonte – torna público que no período de
22/05/2019 a 27/05/2019 serão recebidas as inscrições de alunos para atuar voluntariamente na organização
do evento 1ª FEIRA DO IDOSO EMPREENDEDOR 2019.

1. FINALIDADE:
Proporcionar ao aluno da São Judas – Campus Unimonte – a oportunidade para integrar e participar da
organização do evento como aprendizado e desenvolvimento acadêmico e pessoal dos alunos do curso de
Graduação.

2. OBJETIVOS DO EVENTO:
Chamar a atenção da sociedade em geral para o potencial produtivo do idoso e a mudança do perfil da
população com mais de 60 anos. Principalmente essa transformação acontece no cenário regional, brasileiro
e mundial, gerando impacto social em todas as esferas.

3. O EVENTO:
A 1ª Feira do Idoso Empreendedor acontece dia 01 de junho de 2019, das 9 horas às 17h30, no pátio da São
Judas – Campus Unimonte.

4. A PARTICIPAÇÃO:
O aluno poderá escolher o período que terá disponibilidade para atuar ou indicar os dois períodos. Receberá
certificado de participação, computando 10 horas por dia/período, podendo chegar até a 20 horas no total.

4.1 O aluno que escolher o período da manhã, deverá estar no Campus Unimonte às 7 horas do dia 01/06
até às 12 horas e aquele que escolher o período da tarde, deverá ter a disponibilidade de estar no campus às
13 horas até às 18 horas.
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4.2 As formas de participação poderão ser no apoio à organização geral do evento ou participação nas
atividades específicas.

4.3 Serão realizadas reuniões nos seguintes dias: 30/05 (quinta-feira), às 18 horas (para os alunos do período
noturno) e no dia 31/05, às 9h30 (para os alunos do período matutino) para orientações gerais.

5.

DOS CURSOS ENVOLVIDOS

Todos os alunos da São Judas – Campus Unimonte – estão convidados a participar desta atividade,
independente do curso a qual está vinculado.

6. FORMA DE INSCRIÇÃO
A inscrição para participar da organização deverá ser feita, preenchendo os dados no link:
https://forms.gle/65haXRugNaVUGYft8

7. SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO
Os alunos inscritos estão convocados automaticamente para reunião, conforme item 4.3.

Santos, 21 de maio de 2019.

__________________________________
Profª MSc. Paula Orsatti
Diretora de Campus

