
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS

CHAMADA Nº 04, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018.

A  Pró-Reitoria  de  Relações  Institucionais  e 
Internacionais  (PROINT)  da  Universidade  Federal 
de  Integração  Latina  Americana  (UNILA)  torna 
pública a chamada para voluntários interessados em 
auxiliar  no  mutirão  para  emissão  e  renovação  da 
CRNM com a Polícia Federal.

1. DO OBJETIVO

1.1 O objetivo da presente chamada é selecionar discentes veteranos da UNILA como voluntários 

no mutirão de emissão e  renovação da Carteira  de Registro  Nacional  Migratória  (CRNM) que 

ocorrerá no período de 18 de fevereiro a 01 de março de 2019, na unidade administrativa Vila A;

1.2 A atividade busca promover a integração entre os discentes veteranos e calouros, através da 

aproximação entre os alunos de forma afetiva e solidária. Além disso, pretende-se facilitar o acesso 

aos trâmites legais para emissão e renovação da CRNM para os calouros e veteranos da UNILA.

2. DAS ATRIBUIÇÕES

2.1 As atividades a serem desenvolvidas pelos candidatos selecionados são:

2.2.1 Prestar apoio administrativo e logístico;

2.2.2 Auxiliar com orientações aos estudantes internacionais;

2.2.3 Prestar orientações, em língua espanhola, aos estudantes calouros.

3. DAS VAGAS E DO PERÍODO DAS ATIVIDADES

3.1 Serão disponibilizadas 14 (quatorze) vagas destinadas a discentes regularmente matriculados na 

UNILA, que possuam domínio dos idiomas português e espanhol;

3.2 Os selecionados serão divididos em dois grupos de 07 (sete) discentes. O primeiro grupo atuará 

nas seguintes datas: 18, 20, 22, 26 e 28 de fevereiro. O segundo grupo atuará nas seguintes datas: 

19, 21, 25, 27 de fevereiro e 01de março;
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3.2.1 Caso  o  mutirão  seja  prorrogado,  os  estudantes  selecionados  serão  comunicados 

previamente sobre as datas adicionais de atividade.

3.3 No ato da inscrição o aluno poderá optar por um dos grupos.

4. DO CERTIFICADO

4.1 A PROINT emitirá  certificado  de  participação  nas  atividades,  conforme  carga  horária  de 

atividades exercida pelo estudante.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 O período de inscrição inicia em 29 de novembro de 2018 e vai até o dia 06 de janeiro de 2019 

pelo portal Inscreva, no seguinte link: <https://inscreva.unila.edu.br/>;

5.2 Poderão se inscrever alunos regulares da UNILA, com domínio do espanhol e português;

5.3 No ato da inscrição o aluno deverá anexar o histórico, dados pessoais e indicar a preferência (se 

houver) de datas, considerando sua disponibilidade de horário.

6. DA SELEÇÃO

6.1 A seleção dos voluntários será realizada pela PROINT;

6.2 A seleção  constará  da  análise  histórico  escolar  do  estudante,  considerando  as  notas  das 

disciplinas de Português e Espanhol;

6.3 Em  caso  de  empate,  será  classificado  o  candidato(a)  com  mais  tempo  de  integralização 

curricular;

6.4 Serão classificados até 16 (dezesseis) candidatos, sendo que serão 14 (quatorze) selecionados e 

02 (dois) para cadastro de reserva.

7. DOS RESULTADOS

7.1 O resultado definitivo será divulgado na página da PROINT no dia 28 de janeiro de 2019.

https://inscreva.unila.edu.br/
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8. DA REUNIÃO INFORMATIVA

8.1 No dia 11 de fevereiro de 2019, os candidatos selecionados deverão comparecer na sala 204, na 

Vila A, para reunião informativa sobre os procedimentos do mutirão, o horário será comunicado 

posteriormente no e-mail fornecido pelo candidato.

9. DA DESISTÊNCIA

9.1 Havendo desistência, o candidato deverá informar, por e-mail, antes da reunião informativa que 

trata o item 8.

10. DO CRONOGRAMA

Atividade Datas

Inscrições 29/11/2018 a 06/01/2019

Divulgação do Resultado Final 28 de janeiro de 2019

Reunião Informativa 11 de fevereiro de 2019

Foz do Iguaçu, 29 de novembro de 2018.

Diana Araujo Pereira
Pró-reitora de Relações Institucionais e Internacionais 
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
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