
 
 
 
 

Chamada 09/2016 
Mestre de Cerimônia para o III SIN – Seminário de Internacionalização 

 
 

MESTRE DE CERIMÔNIA 
III SIN – SEMINÁRIO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

1. OBJETIVO 

A Assessoria para Assuntos Internacionais da UFSJ torna público a presente Chamada para 
seleção de aluno para atuar no III SIN – Seminário de Internacionalização como Mestre de 
Cerimônia. 
 
2. VAGAS 

Serão oferecidas 2 (DUAS) vagas para alunos regularmente matriculados nos cursos de Letras 
e/ou Comunicação Social – Jornalismo.  

3. PERÍODO DAS ATIVIDADES 

Os alunos selecionados desempenharão a função de Mestre de Cerimônias durante as atividades 
do III SIN – Seminário de Internacionalização, que ocorrerá no período de 7 a 11 de novembro de 
2016, no campus Santo Antonio da UFSJ. 

4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

a. Apresentação e condução do evento: o Mestre de Cerimônias ficará encarregado de 
conduzir o evento, desde sua abertura até o encerramento. As atividades serão divididas entre 
os dois mestres selecionados. 

b. Atividades: os mestres atuarão nas palestras realizadas às 19h30 nos dias 7 a 10 de 
novembro no Anfiteatro do Campus Santo Antônio; e nos cafés culturais que acontecerão nos 
dias 8, 9 e 10, às 16h, no espaço cultural em frente ao anfiteatro.  

c. Os alunos selecionados passarão por um treinamento oferecido pela Assessoria de 
Comunicação da UFSJ, em data ainda a ser marcada antes do período do evento.  

5. DELCLARAÇÃO DE ATIVIDADE REALIZADA 

5.1 A chamada possui o caráter voluntário, ou seja, os mestres selecionados não receberão 
remuneração para desempenhar as atividades; 

5.2 Será emitida uma declaração da Assessoria Internacional para cada mestre selecionado, 
contendo a carga horária total desenvolvida pelo aluno;  

6. LOCAL E DURAÇÃO DAS ATIVIDADES 

6.1 Local: escritório da ASSIN, localizado no Campus Santo Antônio – Praça Frei Orlando, 
170 – sala 2.26 – Centro (São João del-Rei – MG). Os mestres selecionados receberão as 
orientações no endereço acima citado antes de conduzirem os eventos, que serão realizados, em 
sua maioria, no Anfiteatro do CSA. 

6.2 Duração das Atividades: de 7 a 11 de novembro de 2016 



7. PERFIL DO CANDIDATO: 

O candidato deverá:  

 Ser aluno matriculado no curso de Letras ou Comunicação Social – Jornalismo (a partir 
do 2º período); 

 Competências profissionais: 
 Habilidade de falar em público 
 Capacidade de participar e de conduzir reuniões 
 Conhecimento ou experiência em comunicação 
 Capacidade de adaptação 

 Competências pessoais: 
 Capacidade de trabalhar em equipe 
 Bom relacionamento interpessoal 
 Autonomia e Iniciativa 
 Perseverança, capacidade de adaptação e flexibilidade face aos obstáculos 

8. INSCRIÇÕES  

8.1 As inscrições deverão ser realizadas do dia 27 de outubro de 2016 até às 12h do dia 1º de 
novembro de 2016, somente via internet.  

8.2 Para se inscrever, o candidato deverá preencher o formulário disponível em: 
https://goo.gl/forms/7z9KnkFtW7TdoqTd2. 

9. SELEÇÃO 

9.1 Os candidatos serão selecionados por uma banca composta pela Assessoria Internacional.  

9.2 Os candidatos farão uma avaliação oral, através de uma breve simulação da abertura de um 
evento a ser informado pela banca.  

9.3 Horário e Local: A seleção será realizada às 14h30, do dia 03 de novembro, na sala 3.35 do 
Campus Santo Antônio.  

9.3 Critérios avaliados e pontuação 
Critérios Pontuação 

1. Postura e tom de voz 2,5 pontos 

2. Desenvoltura para falar em público 2,5 pontos 

3. Uso padrão da língua portuguesa 2,5 pontos 

4. Disponibilidade e pró-atividade 2,5 pontos 

TOTAL: 10 pontos 

 

9.4 Em caso de empate será escolhido o candidato com maior CR. 

10. RESULTADO 

10.1 O resultado será divulgado na página da ASSIN (www.ufsj.edu.br/assin) conforme 
cronograma previsto neste edital. 



11. CRONOGRAMA 

Inscrições 
de 28 de outubro de 2016 até às 12h do dia 1º de novembro de 

2016, mediante preenchimento de formulário eletrônico 

Avaliação Oral 3 de novembro de 2016, às 14h30, na sala 3.35 do Campus Sto. 
Antônio.   

Resultado 3 de novembro de 2016, após as entrevistas 
Treinamento oferecido 

pela Assessoria de 
Comunicação 

4 de novembro, às 10h, na Assessoria Internacional, sala 2.26 

Período das atividades 7 a 11 de novembro de 2016 
 

10. DESISTÊNCIA E RECLASSIFICAÇÃO 

13.1 O candidato que desistir da vaga deverá informar sobre sua decisão, por escrito, à ASSIN 
(através do e-mail: assin.intercambio@ufsj.edu.br), até às 18h do dia 3 de novembro de 2016, 
sob pena de não poder participar de futuros editais. 

13.2 Havendo desistência será convocado o próximo candidato selecionado da lista de 
excedentes, por ordem de classificação. 

 

São João del-Rei, 28 de novembro de 2016. 

 

 

 

LILIANE ASSIS SADE RESENDE 

Assessora para Assuntos Internacionais 

Universidade Federal de São João del-Rei 


