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EDITAL DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 

 

Saudações temáticas!  

 

É com muito prazer que o Secretariado do TEMAS 13 - Brasil, no uso de suas atribuições, torna 

público o edital para candidatura de voluntários. Desde já, expomos nossa imensa alegria em receber todos os 

alunos de Ensino Médio interessados em compor a equipe da décima terceira edição do TEMAS, por isso, 

sintam-se todos bem-vindos. 

 

O TEMAS chega em 2017 a sua 13ª edição e todos os seus debates girarão em torno da política externa  

e interna brasileira. Nos anos anteriores, o evento guiou-se pelos temas: Guerra Fria (2005), Soberania (2006), 

Ásia (2007), Da Guerra (2008), Oriente Médio (2009), Fronteiras (2010), Rússia (2011), Minorias (2012), 

América Latina (2013), Democracia (2014), Reino Unido (2015) e Direitos Humanos (2016). 

 

A próxima edição do TEMAS ocorrerá entre os dias 14 a 18 de junho de 2017, durante o feriado de 

Corpus Christi. 
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1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo de seleção de Voluntários do TEMAS 13 – Brasil terá inicio no dia 21 de abril de 

2017. 

 

1.2. Estão disponíveis 6 vagas para voluntários, sendo uma para cada um dos seguintes comitês:  

(a) Câmara dos Deputados; 

(b) Comitê de Imprensa e Comunicação; 

(c) Conselho de Ministras e Ministros da União de Nações Sul-Americanas; 

(d) Organização Mundial do Comércio; 

(e) Painel Independente de Alto Nível sobre Operações de Paz da ONU; 

(f) Supremo Tribunal Federal.      

 

1.3. Os voluntários selecionados deverão cumprir as seguintes tarefas, sob supervisão do Secretariado 

e dos Diretores de Comitê: 

(a) Atividades a serem apontadas pelo Secretariado antes e durante o evento, como participação em 

treinamentos e auxílio na logística do evento; 

(b) Prestar auxílio aos Diretores em questões administrativas e logísticas relativas à condução dos 

comitês.    

    

1.4. A participação no TEMAS é estritamente voluntária, não sendo passível de remuneração de 

qualquer espécie. 

 

2. DA ELEGIBILIDADE 

2.1. São elegíveis ao cargo de voluntário estudantes que satisfaçam os seguintes requisitos:  

(a) Estejam cursando o Ensino Médio, no período do processo seletivo, em alguma Instituição de 

Ensino sediada na Região Metropolitana de Belo Horizonte e 

(b) Tenham participado como delegado ou membro da equipe organizadora de algum Modelo das 

Nações Unidas ou Simulação de Organismos Internacionais para qualquer nível até o dia 21 de maio de 

2017.  

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. A seleção de voluntários dar-se-á em duas fases: 

(a) Apresentação, até o dia 21 de maio de 2017, da seguinte documentação: 

• Carta de intenção dos candidatos, contendo três comitês em ordem de preferência; 

• Comprovante de matrícula em Instituição de Ensino; 

(b) Entrevista com os candidatos em local e data a ser definido pelo Secretariado. 
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Sarah Goifman 

SECRETÁRIA ACADÊMICA 
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SECRETÁRIA ADMNISTRATIVA 

Secretariado do TEMAS 13 - Brasil 

 

 

3.2. As inscrições para voluntários poderão ser realizadas até as 23h59min do dia 21 de maio de 2017, 

por meio de envio da documentação necessária para o e-mail temas13mg@gmail.com. 

 

4. DA REVOGAÇÃO E ALTERAÇÃO DESTE EDITAL 

4.1. Ao Secretariado do TEMAS 13 – Brasil reserva-se o direito de revogar ou alterar, unilateralmente 

e a qualquer momento, o presente edital. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1. O processo seletivo será inteiramente conduzido pelo Secretariado do TEMAS 13 – Brasil. 

 

5.2. Os documentos exigidos nesse edital devem ser encaminhados para o endereço de e-mail 

temas13mg@gmail.com. 

 

5.3. Possíveis questões não apreciadas por este edital serão solucionadas pelo Secretariado do evento. 

 

 

Belo Horizonte, 21 de abril de 2017 
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