
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

PROJETO BUDDY 2017 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ATTACHÉS - GLOBAL JULY 2017 

 

A Coordenação do Projeto Buddy torna público o presente edital para a abertura de inscrições 

para seleção de Attachés que atuarão nos cursos do Global July 2017 (de 03 a 29 de Julho), 

promovido pela Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Juiz de 

Fora.  

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1. O Projeto Buddy, na condição de organização discente, tem como objetivo acolher e 

integrar os intercambistas que estiverem estudando na Universidade Federal de Juiz de Fora, 

especialmente durante o período do Global July, além de participar diretamente como equipe 

de apoio do evento. 

1.2. São condições para se inscrever como Attaché: 

1.2.1. Estar devidamente matriculado na UFJF no ano de 2017. 

1.2.2. Ter disponibilidade de 40 (quarenta) horas do mês de Julho sendo, 

preferencialmente, de 20 (vinte) horas nas duas primeiras semanas e 20 (vinte) horas nas duas 

últimas semanas. 

1.2.3. Ter fluência para falar e se comunicar em, no mínimo, inglês. 

1.2.4. Outros idiomas contarão como critério da seleção, apesar de não obrigatórios. 

1.2.4. Atender a todos os critérios de seleção expressos ao longo deste edital. 

1.3. Não há bolsas para os participantes. 

1.4 A participação como Attaché não impede a participação como aluno dos cursos 

oferecidos no Global July 2017. 

1.5. Os Attachés selecionados receberão certificado que comprove a sua participação ao final 

do Global July 2017. 

1.6. A seleção, preparo e organização da equipe são de responsabilidade do Projeto Buddy 

conforme as orientações prévias da Diretoria de Relações Internacionais. 

 

    2.  VAGAS 

 

2.1. Estão abertas 20 (vinte) vagas conforme as especificações abaixo: 

 



 2.1.1. Recepção: orientar os participantes sobre as salas e demais tarefas externas.  

  Curso: aberta a todos os cursos da UFJF. 

  Disponibilidade: durante toda a duração do evento. 

  Número de vagas: 5 vagas (sendo 1 como suplente). 

 

 2.1.2. Técnico de Suporte: organizar microfones, data show, salas, etc.  

  Curso: aberta a todos os cursos desde que o candidato tenha algum 

conhecimento técnico ou experiência.  

  Disponibilidade: durante todo o evento para o caso de problemas inesperados. 

  Número de vagas: 9 vagas (sendo 1 como suplente). 

 

 2.1.3. Eventos: montar um posto de informações sobre restaurantes, atividades 

culturais dentre outros serviços interessantes e relevantes da cidade. 

  Curso: preferencialmente Turismo, não afastando outros cursos. 

  Disponibilidade: principalmente no início e no final de cada um dos cursos do 

Global July.  

 

2.2. O candidato deve indicar qual a vaga de sua preferência no momento de inscrição, 

cabendo à equipe de seleção tomar a decisão final. 

 

3. INSCRIÇÕES 

 

3.1. Os candidatos deverão preencher o formulário online (disponível no link: ) até às 23:59 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUKrU9bYyYynh5p-

vFYS_HDBpuBuSwu0JqnsKsOHd5Y9vE3w/viewform) do dia 19/05/2017.  

3.2. O candidato receberá um e-mail de confirmação da sua inscrição e do agendamento da 

sua entrevista. 

 

4. ENTREVISTA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:  

 

4.1. Será realizada uma entrevista com cada candidato na Diretoria de Relações 

Internacionais no horário ainda a ser definido entre os dias 23 a 25 de maio de 2017. 

4.2. O candidato que não puder comparecer no horário marcado deve solicitar uma mudança 

por e-mail enviando para accommodation.buddy@gmail.com com o assunto entrevista-

attaché. 

4.3. A entrevista será feita por uma comissão do Projeto Buddy . 

4.4. A equipe poderá fazer perguntas em outro idioma de acordo com as opções mencionadas 

na inscrição.  

4.5. Serão observados os seguintes critérios durante a entrevista: 

4.5.1. Correspondência entre o perfil do candidato e as especificações de cada vaga.  

4.5.2. Idiomas e fluência do candidato.  

4.5.3. Disponibilidade de horário.  

4.6. A disponibilidade de horário, listada no item acima, será o critério de desempate.  
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5. RESULTADO E RECURSO: 

 

5.1. O resultado final será publicado no dia 29 de maio no site da Diretoria de Relações 

Internacionais.  

5.2. Os recursos deverão ser enviados por e-mail com uma justificativa do pedido para 

accommodation.buddy@gmail.com com o assunto recursos-attaché. 

5.2.1. No caso de recurso, o resultado pós-recurso será publicado no site da Diretoria 

de Relações Internacionais no dia 02 de junho:  http://www.ufjf.br/internationaloffice/ 

5.3. Poderá haver reclassificação em função de recursos e/ou desistências.  

5.4. As desistências devem ser comunicadas por e-mail enviado para 

accommodation.buddy@gmail.com com o assunto desistência-attaché. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

6.1. Os aprovados receberão um treinamento especial e explicativo sobre as suas atividades 

em data e horário ainda a serem definidos. 

6.1.2. A falta injustificada ao treinamento poderá implicar a perda do vínculo com o 

projeto e a sua substituição mediante reclassificação. 

6.2. Os Attachés devem se comprometer a cumprir com todos os horários previamente 

estabelecidos.  

6.2.3. Em caso de não comparecimento ou atrasos, será designado um suplente para a 

função. 

6.3. As datas do edital podem sofrer mudanças.  

6.4. Os Attachés devem reportar todos eventuais problemas para a equipe organizadora. 

 

 

 

 
Juiz de Fora, 11 de maio de 2017 

Projeto Buddy 

Universidade Federal de Juiz de Fora 
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ANEXO 1 – DESCRIÇÃO DE VAGAS, FUNÇÕES E PERFIS 

  Função Vagas Efetivas Vagas Suplentes 
 
Recepção: 
1. Responsável pela orientação dos participantes 
sobre as salas e outros espaços utilizados. 
2. Responsável pela execução de tarefas 
externas, como auxílio no coffee break, etc.  
3. Alunos de qualquer curso podem se 
candidatar.  

4 1 

 
Técnico de suporte:  
1. Organização de microfones, data show, e 
outros aparelhos eletrônicos necessários à 
realização do evento. 
2. Necessidade de disponibilidade durante todo o 
período do curso a que estiver atendendo, para 
resolução de eventuais problemas. 
3. Alunos de qualquer curso podem se 
candidatar, desde que tenham conhecimento 
técnico para exercer as atividades descritas. 

8 1 

 
Eventos: 
1. Permanecer em um posto de informações 
buscando auxiliar os participantes do evento em 
relação a restaurantes, atividades culturais, e 
outras informações gerais da cidade.  
2. Preferencialmente alunos do curso de turismo 
preencherão estas vagas, contudo alunos de 
qualquer curso que possam exercer as atividades 
com excelência podem ser selecionados. 
3. A disponibilidade destes alunos será 
requisitada principalmente no início e final dos 
cursos do Global July (primeira e última semanas 
do mês de julho de 2017). 
 

4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


