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EDITAL DE SELEÇÃO STAFF 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O Encontro Regional de Estudantes de Economia é um momento de intercâmbio de 

saberes e vivências. É um espaço que reúne estudantes de economia de todo Brasil 

para discutir sobre os mais diversos temas da Ciência Econômica em âmbito 

nacional e regional. Em 2019 o evento estará na sua 24° edição e será realizado em 

Ouro Preto-MG. 

A Comissão Organizadora é composta por alunos do curso de Ciências 

Econômicas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), os quais se 

comprometem a fazer um evento de qualidade, desfrutando da localização 

privilegiada e o momento singular para debater questões de interesse nacional 

na intersecção entre economia, política e sociedade. 

O funcionamento do evento demanda uma estrutura de recursos humanos intensa. 

Diante disso, a Comissão Organizadora realiza o presente processo seletivo, e 

assim, disponibiliza ao participante a oportunidade de auxiliar na realização do 

evento. 

 
2. PACOTES, VALOR E REEMBOLSO 

2.1 PACOTES 

2.1.1 Compreende RESIDENTE no edital de Staff, o pacote destinado a todo 

congressista matriculado na instituição de ensino superior UFOP – Universidade 

Federal de Ouro Preto, discente ou não de outra Academia ou Instituto, e que resida 

dentro da microrregião Ouro Preto/Mariana – Minas Gerais. 

 
2.1.2 Compreende NÃO RESIDENTE no edital de Staff, o pacote destinado a todo 

congressista não matriculado na instituição de ensino superior UFOP - Universidade 

Federal de Ouro Preto, discente ou não de outra academia ou instituto, que resida 

em outro país, estado ou cidade fora da microrregião Ouro Preto e Mariana – Minas 

Gerais. 

 
2.2 VALORES 
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2.2.1 Os Valores seguirão a tabela a seguir: 
 

PACOTE VALOR (Depósito 

ou Transferência) 

VALOR 

(PAYPAL) 

BENEFÍCIOS 

 
RESIDENTE 

 
R$ 155,00 

 
R$ 170,50 

Acadêmico, Hospedagem, 

Alimentação e Cultural 

       NÃO 

RESIDENTE 

 
R$ 170,00 

 
R$187,00 

Acadêmico, Hospedagem, 

Alimentação e Cultural 

 
 

2.2.2 REEMBOLSO 

Não haverá reembolso da quantia paga em nenhuma hipótese, então tenha certeza 

que irá seguir na equipe de Staff. 

 
2.2.3 Hospedagem para Residentes 

A hospedagem dos residentes será somente em Camping (Barraca). 

 

3. DIREITOS, ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES 

3.1 DIREITOS 

3.1.1 A carga horária da certificação para Staff será de 40 horas, sem contabilizar a 

certificação de participação do evento, esta de acordo com o edital do ERECO; 

3.1.2 Todos os participantes terão os mesmos benefícios: acadêmico, hospedagem, 

alimentação e cultural. 

 
3.2 ATRIBUIÇÕES 

3.2.1 Realizar as atividades previamente descritas na tabela de funções e horários 

que será cedido pela Comissão Organizadora – C.O. no início do evento e outras 

demandas que surgirem relacionadas as funções. 

 
3.2.2 A Staff poderá trabalhar até 6 horas por dia e poderá ser escalada todos os 

dias do evento, caso necessário. 

 
3.2.3 A demanda de trabalho e pessoal será definida previamente pela Comissão 

Organizadora, por meio de escala, e entregue ao Staff no início do evento. 
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3.2.4 Permutas entre membros da Staff só serão permitidos com a autorização da 

Comissão Organizadora responsável e com comunicação prévia de no mínimo 12 

horas. 

 
3.2.5 Ao se inscrever, o candidato deverá ter ciência que poderá ser escalado em 

qualquer turno, portanto deverá ter disponibilidade total para o trabalho. 

 
3.2.6 Os turnos de trabalho são Manhã, Tarde, Noite e Cultural, podendo ir de 

07h00min, no início do turno da manhã, à 05h00min do dia seguinte, no fim do turno 

cultural. 

 
3.2.7 Qualquer questão pessoal previamente sabida que impeça que o Staff trabalhe 

em algum turno ou algum dia do evento deve ser comunicada a Comissão 

Organizadora. 

3.2.8 Nesses casos, ficará sujeito a Comissão Organizadora a atitude a ser tomada. 

 

3.3 OBRIGAÇÕES 

3.3.1 O Staff que abandonar seu o posto durante qualquer momento do evento será 

desligado do evento e terá sua pulseira de acesso confiscada. 

 
3.3.2 É expressamente proibido o consumo de bebida alcoólica e entorpecentes 

durante a realização das atividades como staff, de acordo a escala a ser divulgada. 

 
3.3.3 A ingestão de bebida alcoólica irá configurar como abandono de posto. 

 

4. INSCRIÇÃO 

A inscrição ocorrerá por meio do formulário no link disponível no site do congresso 

www.erecoufop2019.com 
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5. CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 
 

CRONOGRAMA DATA INÍCIO DATA FINAL 

Inscrição 26/09/2019 29/09/2019 

Seleção 30/09/2019 01/10/2019 

Resultado 02/10/2019 02/10/2019 

Pagamento 03/10/2019 07/10/2019 

 
 

A data início começa às 00:00 horas do dia descrito; 

A data final encerra às 23:59 horas do dia descrito; 

 
6. PROCESSO 

6.1 O processo de seleção será realizado por uma Comissão Específica, composta 

por pessoas designadas com experiência em seleções de candidatos. 

 
7. RESULTADO FINAL 

7.1 O resultado será disponibilizado no site e nas redes sociais do Ereco Sudeste 

2019 das 00h00m até as 23h59m do dia 02 de outubro de 2019. 

 
7.2 Os aprovados no processo seletivo receberão e-mail de confirmação, mais uma 

mensagem no número de Whatsapp, se registrado no formulário de inscrição. 

 
8. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO 

8.1 O pagamento deverá ser efetuado na data descrita no cronograma (conforme 

item 5). 

8.2 As formas de pagamento serão: 

• Depósito ou Transferência: em favorecimento da conta bancária 

indicada abaixo: 

Banco do Brasil 

Igor D. O. Nagy Varga 

Agência: 7135-8 

C/c: 8009-8 

CPF: 091.186.716-32 
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● PayPal em até 3x (acréscimo de 10% do valor) 

Após a realização do depósito ou transferência, o congressista deverá enviar o 

comprovante para o e-mail financeiro.erecoufop@gmail.com ou para o 

telefone/whatsapp (31) 99207-0829 (Igor Nagy). 

 
Os congressistas que desejarem realizar pagamento via PayPal, receberão o e-mail 

com o link para pagamento, que pode ser dividido em até três vezes. 

 
8.4 Caso, o aprovado não efetue o pagamento, perderá automaticamente a vaga e 

será convocada a pessoa subsequente na lista de espera. 

 
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

9.1 Caso a inscrição já tenha sido feita, a Comissão Organizadora não fará o 

reembolso da diferença dos valores do pacote, ou seja, se o participante comprou 

um pacote no segundo lote e esse valor for superior ao valor do pacote do staff, não 

haverá reembolso, entretanto, receberá todos os outros benefícios exclusivos para 

Staff, tais quais a certificação, entre outros. 

 
9.2 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 
 
 
 
 
 

Iago Gomes Gonçalves 

(Coordenador geral ERECO SUDESTE 2019) 
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