
 

 

 

 

CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS PARA O XIV 

FESTIVAL DE TEATRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE - FESTUERN 

 

 A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de 

suas atribuições legais e estatutárias, torna pública a inscrição de alunos voluntários para o XIV 

FESTUERN. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FESTUERN) é 

um evento anual, promovido pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da UERN, que 

objetiva promover, difundir e divulgar as manifestações artístico-culturais como bem social 

indispensável na formação integral do ser humano, a partir da valorização da escola e da 

universidade como espaços de produção de cultura e conhecimento. 

1.2. Os dias de atuação dos alunos voluntários serão de 16 a 20 de setembro de 2019, no Teatro 

Municipal Dix-huit Rosado, durante os turnos matutino e vespertino.  

1.3. Os alunos voluntários indicarão, em formulário preenchido no ato da inscrição, os turnos 

disponíveis para participar do evento. 

1.4. A coordenação geral do FESTUERN poderá solicitar o apoio dos alunos voluntários em 

atividades prévias e posteriores à data indicada no item 1.2, sendo discricionária sua 

aceitação. 

1.5. Todos os alunos receberão certificados de atividade extensionista, com indicação da carga 

horária total, comprovada através de assinatura em folha de frequência, elaborada e 

supervisionada pela PROEX. 

2. DAS VAGAS 

2.1. Serão ofertadas 40 vagas, para as quais os alunos voluntários estarão desempenhando suas 

funções nas diversas atividades do FESTUERN. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão de 19 a 23 de agosto de 2019, através do preenchimento do formulário 

digital de inscrição disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV0hpfc0Y_mhlVzDgBarfDi5NpVbCcF0kSI

Cin3Ymya324-Q/viewform 

3.2. Os alunos voluntários deverão comprovar seu vínculo junto a UERN através do envio de 

seu comprovante de matrícula, inserindo-o no formulário digital de inscrição. A declaração 

de vínculo é emitida pela Plataforma Íntegra. 

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES 

4.1. Monitorar a plateia durante os espetáculos, evitando tumulto durante e entre as 
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apresentações; 

4.2. Encaminhar o público para os assentos;  

4.3. Orientá-los sobre o local dos banheiros;  

4.4. Promover o silêncio do teatro durante a execução dos espetáculos e nos intervalos das 

apresentações;  

4.5. Encaminhar o público para as saídas ao final dos espetáculos e/ou em situações de 

emergência;  

4.6. Evitar aglomerações de alunos nos corredores do teatro, quando ficar evidenciado o 

objetivo de tumultuar o evento;  

4.7. Proibir a entrada de pessoas portando líquidos;  

4.8. Informar à coordenação do FESTUERN sobre qualquer problema percebido;  

4.9. Apoiar a coordenação do festival no recebimento dos alimentos na bilheteria do teatro e no 

deslocamento destes para os transportes da UERN;  

4.10. Apoiar a coordenação do FESTUERN na distribuição dos lanches para os alunos das 

escolas;  

4.11. Ajudar os grupos teatrais nas apresentações e; 

4.12. Demais atividades eventuais que estiverem relacionadas com a operacionalização do 

festival. 

 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento. 

5.2. Os candidatos poderão obter informações referentes ao XIV FESTUERN pessoalmente na 

DECA/PROEX.  

5.3. Os casos omissos no presente comunicado serão resolvidos pela PROEX. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Mossoró/RN, 19 de agosto de 2019 

 

 

 

 

   

 

 

Emanoel Márcio Nunes 

Pró-Reitor de Extensão da UERN 


