Enredos em Rede
17 a 22 de novembro de 2014

COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA
Para o servidor interessado em compor a equipe de trabalho do XII Festival de Artes informamos a
disponibilidade das seguintes vagas:
QTDE.VAGAS
02
02
02
02
02
08

COMISSÕES
Oficinas
Espetáculos
Exposições
Mostra Audiovisual
Manutenção do blog
Encontro de Professores

Para se candidatar a uma das vagas basta preencher o formulário em anexo e enviar um e-mail para
festivaldeartes@ifg.edu.br até o dia 12/11/14, às 12 horas, informando quais os dias e em qual
equipe poderá colaborar no evento.
Se a demanda de voluntários for maior que as vagas disponíveis será realizado um sorteio no dia
12/11 às 17h na PROEX. Todos estão convidados a participar. O resultado do sorteio será divulgado
no dia 13/11, no blog do festival, no endereço blogs.ifg.edu.br/festival2014.
Não haverá o pagamento de diárias, mas iremos disponibilizar transporte, hospedagem e
alimentação.
O servidor deverá solicitar a dispensa no setor de lotação diretamente com o superior hierárquico.
Informamos que para os participantes selecionados haverá a emissão de certificado.

Enredos em Rede
17 a 22 de novembro de 2014

FORMULÁRIO COMPROMISSO VOLUNTÁRIO
CAMPUS: ________________________________________

DADOS PESSOAIS DO VOLUNTÁRIO
Nome completo:
Matrícula SIAPE:

Telefone Fixo/Celular:

Foi solicitado autorização no local de lotação: SIM ( )

NÃO ( )

ESPECIFICAÇÃO DO PERÍODO A TRABALHAR
DISPONIBILIZO-ME A TRABALHAR NOS DIAS:
VAGA:
17 ( )
Oficina ( )
18 ( )
Espetáculos ( )
19 ( )
Exposições ( )
20 ( )
Mostra Audiovisual ( )
21 ( )
Manutenção do blog ( )
22 ( )
Encontro de Professores ( )
TODOS OS DIAS ( )
CONDIÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO

1. Executar as atividades propostas pelo Coordenador;
ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO TERMO DE COMPROMISSO
Data:
___ / ___ / _____

____________________________________
Assinatura do Servidor

____________________________________
Assinatura do Responsável pelo Setor de Lotação

