
     
 

Edital de STAFF para organização e divulgação do Hult Prize UFJF 

A Hult Prize UFJF torna público o edital que selecionará 15 (quinze) 

organizadores externos (STAFFs) para o evento “Hult Prize on Campus – 

Federal University of Juiz de Fora”, que ocorrerá entre setembro e 

dezembro de 2018. 

Os interessados deverão enviar um e-mail para hultprizeufjf@gmail.com 

com as seguintes informações: 

1) Nome completo: 

2) Período e curso: 

3) Campus Juiz de Fora ou Governador Valadares: 

4) Quantos e quais eventos já organizou: 

5) Por que você deve ser selecionado? 

6) Como você pode ajudar na organização e divulgação do Hult Prize? 

7) Quem é seu maior exemplo de liderança e por quê? (O que você acha 

dessa pessoa estar presente no Hult Prize? O contato do seu exemplo como 

líder será um diferencial na seleção). 

Os interessados deverão enviar o e-mail até o dia 24 de agosto de 2018 

(sexta-feira). 

Os selecionados para STAFFs receberão certificado de organizador do 

evento, com a carga horária total de 70 horas. Além disso, haverá a 

oportunidade de interagir com os célebres jurados e trocar experiências 

com empreendedores renomados em todo Brasil e alguns palestrantes 

estrangeiros. 

 

Funções: 

- Participar da organização e divulgação dos eventos do Hult Prize.   

- Elaborar e promover campanhas sobre o Hult Prize para a comunidade 

acadêmica; 
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- Apresentar o Hult Prize nas salas da Universidade; 

- Contribuir na divulgação do Hult Prize nas mídias sociais; 

- Colaborar na busca de patrocinadores para apoiar financeiramente o 

evento (todo dinheiro será destinado ao pagamento dos custos das viagens 

das equipes e a organização do evento). 

 

O que é o Hult Prize? 

O Hult Prize é a maior premiação de empreendedorismo estudantil do 

mundo, considerado hoje o “Prêmio Nobel dos Estudantes”, com mais de 

2.500 funcionários e voluntários em todo o mundo.  

Dentro de quase uma década, o movimento implantou mais de US$ 50 

milhões de dólares para o setor e mobilizou mais de um milhão de jovens, 

para repensar o futuro do desenvolvimento social, com a participação de 

mais de 150 países. 

O Hult Prize é organizado pela Hult Prize Foundation, em parceria com a 

Organização das Nações Unidas e a Clinton Foundation, que contribuem 

com a mentoria na formação empreendedora em desenvolvimento social. 

É mantido pela Hult International Business School, e generosamente 

financiado pelo empresário sueco Bertil Hult e sua família.  

A Universidade Federal de Juiz de Fora, pela primeira vez, participa do Hult 

Prize on Campus, edição 2019, e alunos de graduação e pós-graduação, 

incluindo residentes do Hospital Universitário da UFJF, devem montar uma 

equipe de 3 ou 4 pessoas, para montarem um projeto de startup que 

resolva o desafio do Hult Prize, que será divulgado em setembro de 2018. 

 

LEADING A GENERATION TO CHANGE THE WORLD 

Agradecemos o interesse e contamos com sua colaboração. 

Comissão organizadora – Hult Prize UFJF 


