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EDITAL Nº 34/2018

FESTIVAL REVELE SEU TALENTO

A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, por meio da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas/CDP e da 
Divisão de Educação e Capacitação Profissional/DECP, torna pública a abertura das inscrições para o 
“FESTIVAL REVELE SEU TALENTO” DA X SEMANA DO SERVIDOR UFPB, no período de 03 a 22 
de outubro através do formulário de inscrição no site http://www.ufpb.br/semserv, conforme as normas 
procedimentais que seguem.

1 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 – O Festival Revele seu Talento, ano 2018, é regulamentado por este edital. O evento é realizado pela 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Tendo este ano 
um caráter de confraternização, celebração e revelação dos talentos artísticos e culturais dos servidores e 
colaboradores da UFPB.

1.2 – O festival tem como objetivo revelar, incentivar, promover e divulgar o talento artístico-cultural de 
servidores docentes, técnico-administrativos e funcionários terceirizados da UFPB, como também, ser um 
evento recreativo de caráter cultural e artístico buscando uma convivência integrada e harmoniosa.

2 – DAS INSCRIÇÕES

2.1 – As inscrições para o evento serão realizadas por meio do formulário de inscrição no site 
www.ufpb.br/semserv, devidamente preenchido, no período de 08 a 22 de outubro de 2018.

2.2 – Serão aceitas inscrições de talentos de todas as modalidades artísticas, a exemplo de música, dança, artes 
cênicas, entre outras, sem restrição de estilo.

2.3 – Serão abertas até quinze (15) vagas 



  

No ato da inscrição, o candidato deverá informar, no mínimo: nome da apresentação, nome do 
grupo/artista/banda, caso exista; descrição do material de som e de iluminação que serão utilizados.
Todos os participantes de apresentações em grupo deverão ser especificados no ato da inscrição, com os 
respectivos números de telefone e de e-mail.

3 – DO EVENTO

3.1 – O “Festival Revele seu Talento” terá início às 9 horas do dia 30 de outubro de 2018, no Auditório 
localizado no prédio da Reitoria.

3.1.1 – O tempo destinado a cada uma das apresentações é de, no máximo, 7 (sete) minutos.

3.1.2 – A ordem das apresentações será definida por sorteio, realizado pela equipe da comissão organizadora 
do evento.

3.2 – A organização do evento disponibilizará aparelhagem de som, conforme especificado no Anexo I do 
presente Edital. 

3.3 – Demais equipamentos, cenários, instrumentos, dentre outros, utilizados para apresentação deverão ser 
levados pelos inscritos, estando sob integral responsabilidade dos mesmos.

4 – DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – Os casos omissos serão avaliados pela comissão organizadora do festival.
4.2 – Possíveis alterações neste edital e demais especificações necessárias aos inscritos serão divulgadas pelo 
site da SEMANA DO SERVIDOR (www.ufpb.br/semserv).

4.3 – Ao submeter inscrição no evento, os participantes aceitam, mesmo que tacitamente, as regras previstas 
neste edital.

Cronograma:  
Inscrições  -  08/10/2018 a 22/10/2018
Apresentações – 30/10/18

João Pessoa, 17 de setembro de 2018.

Francisco Ramalho de Albuquerque
Pró- Reitor de Gestão de Pessoas - UFPB

http://www.ufpb.br/semserv
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