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EDITAL Nº051/2017 
 

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO DO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO 

 
Mônica Gomes Abel, Secretária Geral do Centro Universitário São Camilo, no uso de 
suas atribuições e por deliberação da Profa. Dra. Margareth Zabeu Pedroso, Pró-
Reitora Acadêmica do Centro Universitário São Camilo Campus Ipiranga, inscrito no 
CNPJ nº 58.250.689/0012-45, situado na Avenida Nazaré nº 1501, Bairro Ipiranga, São 
Paulo, SP e Campus Pompéia, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0004-35, situado na Rua 
Raul Pompéia nº 144, Bairro Pompéia, São Paulo, SP, mantido pela União Social 
Camiliana, torna público o presente Edital que regerá o Processo de Inscrição e 
Seleção Projeto de Extensão do Centro Universitário São Camilo, conforme abaixo: 
 
I - DOS OBJETIVOS:  
O presente edital tem como objetivo a seleção de alunos para participação como 
equipe de apoio logístico e equipe de apoio artístico na preparação e execução do 
evento Narizes Day, de modo a engajar a comunidade camiliana no evento.  
 
II - DA INSCRIÇÃO  
Período: de 02 a 05 de outubro de 2017.  
Local: Central de Atendimento ao Aluno (Campi Ipiranga e Pompeia).  
 
III - DAS VAGAS  
O número total de vagas segue o disposto abaixo: 
Equipe de apoio logístico 
Serão 10 (dez) para o campus Ipiranga e 10 (dez) para o campus Pompeia. 
 
Equipe de apoio artístico 
Serão 4 (quatro) para o campus Ipiranga e 4 (quatro) para o campus Pompeia. 
 
 
IV - DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS:  
Profª. Me.  Marcia Maria Gimenez; Prof. Dr. Mauro Fantini Nogueira Martins 
 
V - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 
O aluno deverá escolher entre a inscrição para compor a equipe de apoio logístico ou 
a equipe de apoio artístico. 
 
Equipe de apoio logístico 
 Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação do Centro 

Universitário São Camilo. 
 Obedecer às vagas disponíveis conforme item DAS VAGAS; aos critérios para 

seleção conforme item DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO e aos demais itens deste 
edital. 
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Equipe de apoio artístico 
 Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação do Centro 

Universitário São Camilo; 
 Ser integrante atual do projeto Narizes de Plantão. 
 Obedecer às vagas disponíveis conforme item DAS VAGAS; aos critérios para 

seleção conforme item DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO e aos demais itens deste 
edital; 

 
VI - DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO (COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
NECESSÁRIAS)  
a) Os alunos serão selecionados mediante análise de histórico acadêmico. O objetivo 
da seleção é montar uma equipe com grande diversidade quanto aos cursos de 
graduação e quanto aos semestres acadêmicos em que os alunos se encontram.  
 
VII - DO RESULTADO 
O resultado será divulgado no dia 09 de outubro, no site www.saocamilo-sp.br, link 
secretaria – resultados e murais da Instituição.  
 
VIII - DA ATIVIDADE DO ALUNO SELECIONADO  
 
Equipe de apoio logístico 

 Realizar a confecção prévia de materiais de decoração, interação e jogos que 
serão implementados no dia do evento. A confecção ocorrerá no dia 24 de 
outubro, das 14:00 às 18:00, nos campi Ipiranga e Pompeia. 

 Realizar a instalação da decoração e estações de interação e jogos nos dois 
campi. A instalação ocorrerá no dia 31 de outubro, das 18:00 às 20:00, nos 
campi Ipiranga e Pompeia. 

 Coordenar e gerenciar as estações de jogos e interações durante o dia 01 de 
novembro (Narizes Day). Essas atividades ocorrerão das 09:00 às 11:00 e 
também das 19:00 às 21:00, nos campi Ipiranga e Pompeia 

 Realizar a desinstalação da decoração e estações de interação e jogos nos dois 
campi. A desinstalação ocorrerá no dia 01 de novembro das 21:00 às 22:00 e 
no dia 03 de novembro, das 06:30 às 07:30, nos campi Ipiranga e Pompeia. 

 
Equipe de apoio artístico 

 Realizar interações livres nos campi Ipiranga e Pompeia com a comunidade 
camiliana, utilizando a linguagem artística do palhaço. As interações 
ocorrerão no dia 01 de novembro, em três ocasiões: das 09: às 11:00, das 
14:00 às 16:00 e das 19:00 às 21:00. 
 

 
IX – DAS HORAS A SEREM CUMPRIDAS E DAS HORAS COMPLEMENTARES CONCEDIDAS 
 
Equipe de apoio logístico 
O aluno receberá 8 horas complementares contanto que cumpra 4 blocos de duas 
horas de trabalho, entre as funções de confecção (2 blocos de duas horas em cada 
campus), instalação (1 bloco de duas horas em cada campus), coordenação das 
estações de jogos (2 blocos de duras horas em cada campus) e desinstalação (2 
blocos de duas horas em cada campus). Os horários dos blocos de duas horas de cada 
atividade estão descritos no item VIII deste edital. 
 
A designação de quais blocos serão cumpridos pelo aluno se dará em acordo com os 
coordenadores do Narizes Day responsáveis pelas atividades. A participação do aluno 
em cada atividade será controlada por lista de presença. 
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Equipe de apoio artístico 
O aluno receberá 2 horas complementares contanto que cumpra 1 bloco de duas 
horas de trabalho artístico. Haverá 3 blocos de duas horas disponíveis nos campi 
Ipiranga e Pompeia, conforme o item VIII deste edital.  
 
A designação de quais blocos serão cumpridos pelo aluno se dará em acordo com os 
coordenadores do Narizes Day responsáveis pelas atividades. A participação do aluno 
em cada atividade será controlada por lista de presença. 
 
 
PUBLIQUE-SE  
 
 
 
São Paulo, 22 de setembro de 2017. 
  
 
Mônica Abel 
Secretária Geral 


