
  

1ª. FEIRA DO EMPREGO E PROFISSÕES UNINTER  

REGULAMENTO  

  

Do Objeto  

Art. 1º. A 1ª. Feira do Emprego e Profissões Uninter (“FEIRA”) será realizada no dia 11 

de novembro de 2017, no Expo Renault Barigui, localizado na Rua Batista Ganz, 430, Santo Inácio, 

Curitiba, das 09 às 21 horas.  

Parágrafo único: O objetivo da feira é colocar à disposição do público em geral, em um 

mesmo local, vagas de empregos e de estágios profissionais, bem como informações sobre as 

diversas áreas de ensino e modalidades oferecidas pela UNINTER, que podem ajudar o 

participante do evento na melhoria de sua capacitação profissional, inclusive realizando inscrições 

e vestibulares no local para cursos de graduação e pós-graduação.   

  

Da Participação do Público em Geral  

 Art. 2º. Poderão participar da feira o público em geral que esteja em busca de recolocação 

profissional ou interessado em conhecer melhor os cursos ofertados pela UNINTER.  

Parágrafo primeiro: Aqueles que desejarem, poderão participar da feira tendo em mãos 

documentos que entenderem necessários ao preenchimento de cadastros, sedo desde já 

informado que a documentação a ser solicitada, bem como a sua análise e avaliação, será de 

responsabilidade das empresas expositoras, não tendo a UNINTER qualquer ingerência.  

Parágrafo segundo: Não será permitida a entrada de animais.  

Parágrafo terceiro: É importante destacar que as contratações não ocorrerão durante o 

evento, tão somente as inscrições e divulgação das vagas.  

Art. 3º. O público interessado em participar da FEIRA deverá inscrever-se por meio de 

preenchimento da FICHA DE INSCRIÇÃO previamente disponibilizada, ou diretamente no local de 

realização da FEIRA. Na ficha de inscrição deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados: 

Nome Completo, Telefone fixo e celular, Data de Nascimento, E-mail, Escolaridade, Curso de 

Interesse.  

Parágrafo primeiro: O local de inscrição durante a realização da FEIRA estará 

devidamente indicado, podendo ser alterado pela equipe de segurança caso haja evidência de 

risco à segurança do público participante.  

Parágrafo segundo: A equipe de segurança do evento terá total e irrestrita autorização 

para agir com o fim de impedir quaisquer transtornos, inclusive não autorizando a entrada ou 

retirando o participante da FEIRA, sempre com o fim de garantir a segurança de todos, bem como 

o cumprimento do constante neste Regulamento.  

  



  

Dos Expositores  

Art. 4º. Poderão ser expositores na FEIRA as empresas privadas, com ou sem fins 

lucrativos, bem como órgãos da administração pública, desde que façam sua inscrição, concordem 

com os termos deste regulamento, firmem o instrumento de parceria e tenham vagas de emprego 

para oferecer a terceiros, atuem nas áreas de intermediação de mão-de-obra, estágios ou outros.  

Parágrafo primeiro: Serão disponibilizados 42 (quarenta e dois) espaços para as 

empresas participantes.  

Parágrafo segundo: As empresas que desejarem participar, ao se inscreverem e terem 

a inscrição deferida, aceitam a condição de utilizar sua própria estrutura de pessoal e 

equipamentos para o atendimento ao público, devendo encaminhar, até o dia 27/10/2017, para 

prévia aprovação da UNINTER, a lista de equipamentos a serem utilizados, bem como os 

seguintes dados:  

a) Nome completo, telefone e e-mail do interlocutor responsável pela organização da 

empresa na feira;  

b) Brindes que desejem ofertar;  

c) Comunicação visual a ser utilizada;  

d) Nome completo, tamanho da camiseta, cópia dos documentos de identificação (CI/RG 

e CPF) dos colaboradores que representarão a empresa no dia da feira;  

e) Marca, Modelo/Ano, Cor e Placa de um Veículo da empresa expositora, para o qual 

será conferida uma credencial de estacionamento.   

Parágrafo terceiro: Para cada empresa participante será disponibilizado um stand 

medindo 6m² - 3x2 (seis metros quadrados) com 1 (um) balcão, 1 (uma) mesa com 3 (três) 

cadeiras, 1 (um) ponto de energia elétrica e internet WI-FI, sendo permitida a entrada de até 04 

(quadro) colaboradores por empresa participante.   

Parágrafo quarto: A empresa participante está ciente de que o número máximo de 

participantes deverá ser respeitado tendo em vista a capacidade do imóvel, bem como a 

obrigatoriedade de que o stand tenha sempre ao menos um representante da empresa parceira, 

durante todo o período de realização da FEIRA.  

Parágrafo quinto: Não serão permitidas entradas de equipamentos com grande 

consumo energético, salvo com autorização prévia e expressa.  

Parágrafo sexto: É terminantemente proibida a oferta, onerosa ou não, de bebidas e 

comidas ao público da FEIRA.  

Parágrafo sétimo: A montagem do stand com a comunicação visual previamente 

aprovada será liberada das 07:30 às 08:30 do dia da realização do evento. Após este horário, não 

será permitida a entrada de materiais de comunicação visual.  

Parágrafo oitavo: No dia da feira, os colaboradores previamente indicados pelas 

empresas deverão se apresentar à organização do evento para credenciamento, portando 



  

documento de identificação oficial e válido, com foto, devendo permanecer identificados durante 

todo o período da FEIRA com o credenciamento da Uninter e camiseta da FEIRA.   

Parágrafo nono A empresa EXPOSITORA receberá o local em perfeito estado, livres e 

desimpedidos, pelo que deverá devolve-los da forma e na quantidade que receberam.  

Parágrafo dez: Cada empresa será responsável pelos seus equipamentos, funcionários 

e por todo o mobiliário fornecido pela UNINTER, respondendo pelos danos causados.  

Parágrafo onze: A retirada do material de comunicação visual pelas empresas expositora 

deverá ocorrer no próprio dia da FEIRA, após o encerramento até as 22h.   

  

Da Inscrição dos Expositores  

Art. 5º. No ato da inscrição, as empresas que desejarem ser expositores deverão, além 

de preencher a ficha, apresentar cópia dos seguintes documentos:    

a) Estatuto ou Contrato Social empresarial em vigor, com respectivas alterações, e 

atas/termos de posse que demonstrem a representação da sociedade;  

b) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

c) Cópia dos documentos de identificação e de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa  

Física (CPF) do(s) representante(s) da empresa; e   

d) Certidões Negativas de Regularidade Fiscal da Empresa.  

Art. 6º. A confirmação da inscrição será realizada pela Comissão Organizadora da Feira 

até, no máximo, o dia 20 de outubro de 2017, em horário comercial, na Rua Francisco Nadolny, 

100, Campina do Siqueira, com a entrega dos documentos e assinatura do instrumento de 

parceria.  

Parágrafo primeiro: As inscrições para a FEIRA serão gratuitas.  

Parágrafo segundo: A empresa, no momento da assinatura do termo de parceria deverá 

apresentar à UNINTER uma declaração do número de vagas de emprego ou estágio que estará 

oferecendo durante a feira.  

  

Dos Aspectos Gerais  

Art. 7º. Todos os participantes da feira, empresas expositoras e público em geral, deverão 

obedecer ao número máximo de pessoas autorizadas pelas autoridades competentes, lembrando 

que a UNINTER não teve nenhuma ingerência na determinação deste número.   

Art. 8º. A Uninter Educacional S/A não se responsabilizará por eventuais relações de 

direito trabalhista, do consumidor e/ou outros que possam haver entre as empresas expositoras 

e público participante da FEIRA.  



  

Parágrafo único: As empresas expositoras que se inscreverem e participarem da FEIRA 

não poderão cobrar qualquer tipo de taxa, comissão, inscrição ou outros valores quaisquer do 

público em geral que participará do evento.   

Art. 9º. A empresa expositora deverá se responsabilizar pela segurança dos seus 

equipamentos, dos materiais de expediente e de seus colaboradores durante todo o período de 

realização da FEIRA.  

Art. 10. A empresa expositora será responsável pela organização do espaço 

disponibilizado, bem como o material de divulgação de suas vagas.   

Art. 11. A empresa expositora, desde já, autoriza o uso de sua marca, logomarca, nome 

empresarial e comercial pela UNINTER, sem limite temporal ou territorial, para a promoção e 

divulgação da FEIRA.   

Art. 12. A UNINTER não se responsabilizará pela alimentação e/ou fornecimento de água, 

café, entre outros, para os colaboradores da empresa expositora.  

 Art. 13. As empresas expositoras deverão preencher relatórios de controle das vagas 

ofertadas, cadastros efetuados, vagas preenchidas e encaminhar a Comissão Organizadora da 

FEIRA até o dia 20/11/2017, e-mail: lorena.s@uninter.com .   

 Art. 14. Quaisquer problemas e/ou casos omissos neste regulamento serão analisados e 

esclarecidos pela comissão organizadora da FEIRA.  As decisões tomadas por esta comissão são 

irrevogáveis e de aplicação imediata a todos os inscritos.  

  

Curitiba, 02 de outubro de 2017.  

  

COMISSÃO ORGANIZADORA  


