
VOLUNTARIADO 2018 

A equipa do FESTIVAL CURT’ARRUDA é constituída todos os anos por voluntários que contribuem para que o Festival seja 
um acontecimento cultural de referência na Vila de Arruda dos Vinhos. 

Se pretendes conhecer de perto a forma como funciona o Festival de Cinema Rural Mais Urbano de Portugal inscreve-
te como voluntário. As candidaturas encontram-se abertas até 31 de Agosto. 

Lê atentamente o regulamento sobre o voluntariado do FESTIVAL CURT’ARRUDA e preenche o formulário para te 
candidatares.  

Nos dias 12, 13 e 14 de Outubro de 2018, em Arruda dos Vinhos, estaremos juntos para a 5ª edição do FESTIVAL 

CURT’ARRUDA. 

Mais uma vez, aguardamos a tua candidatura!  

REGULAMENTO VOLUNTÁRIOS DO FESTIVAL CURT’ARRUDA 2018 

1. Os voluntários deverão ter idade igual ou superior a 18 anos, sentido de responsabilidade, demonstrar interesse, 
dinamismo, facilidade de comunicação, disponibilidade para ajudar os outros e abertura para colaborar durante todos 
os dias do Festival; 

2. Os voluntários desempenharão um papel importante na estrutura do Festival, preenchendo várias funções de 
acordo com as necessidades, serás destacado para uma destas áreas de apoio:  

» Acolhimento e informações - Bilheteira, receção e entrega das acreditações aos convidados e participantes;  

» Relações públicas – Apoio aos convidados do festival, onde acompanharão a agenda dos mesmos (sessões, 

refeições, horários de transporte do e para o alojamento)   

» Salas de exibição – Apoio aos espectadores, controlo de entradas e apresentação das sessões ao público;  

» Ponto de venda – Venda ao público de artigos do festival;   

» Apoio à produção – Apoio à montagem do Festival, montagem e vigilância de exposições. Apoio técnico de 

transportes - condução de convidados entre alojamento e espaços do  festival; 

» Apoio técnico às sessões das escolas – apoio às sessões e workshops dirigidos aos alunos.   

» Audiovisuais - cobertura fotográfica e/ou vídeo de todo o festival destinadas aos canais de comunicação.  

» Serviço de Bar – Apoio no bar do Festival durante os concertos.  

3. Os candidatos deverão enviar a sua candidatura através do preenchimento completo do formulário; 

4. Após o período de envio de candidaturas, serás contactado e receberás informações sobre o papel a desempenhar 
durante o Festival; 

5. Os voluntários recebem convites, alimentação, kit e certificado de participação e uma acreditação que te dá entrada 
individual em todas as sessões de cinema fora do teu turno. 

6. Garantimos a privacidade e a segurança dos dados pessoais disponibilizados. Serão utilizados para efeitos de 
inscrição no voluntariado e comunicação entre a organização do Festival e os inscritos, não serão cedidos a terceiros. 

7. Participa! 

Mais informações: voluntarios@curtarruda.pt ;tel.: +351 936 280 508 


