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TERMO DE CONVÊNIO 
 
 

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DO PARANÁ, POR MEIO DO 

JUÍZO DA 078ª ZONA ELEITORAL DE CAMBÉ E 

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE CAMBÉ – AEC, 

mantenedora da FACULDADE CATUAÍ, PARA 

FINS DE PROMOÇÃO DO PROGRAMA 

MESÁRIO VOLUNTÁRIO 

 
 

 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 

03.985.113/0001-81, com sede na Rua João Parolin nº 224, em Curitiba-PR, por 

intermédio do JUÍZO da 78ª ZONA ELEITORAL, representado pela Juíza Eleitoral, Dra. 

PATRICIA DE MELLO BRONZETTI ÁVALOS, doravante denominado JUSTIÇA ELEITORAL, 

e a ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE CAMBÉ – AEC, mantenedora da FACULDADE CATUAÍ, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 03.323.335/0001-39, com sede na Rua Bento Munhoz da 

Rocha Neto, 210 – CEP 86186-000, na cidade de Cambé,  neste ato representada por 

seu Diretor Geral SANDRO MORAIS DE MEDEIROS,  CPF/MF n°. 725.844.599-49, 

doravante denominada FACULDADE CATUAÍ, resolvem formalizar o presente Termo 

de Convênio para a adesão ao PROGRAMA MESÁRIO VOLUNTÁRIO, mediante as 

seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O presente instrumento tem por objetivo a Cooperação Técnica entre a Justiça 

Eleitoral e a FACULDADE CATUAÍ no PROGRAMA MESÁRIO VOLUNTÁRIO, com a 

finalidade de proporcionar aos alunos conhecimentos teóricos e práticos sobre o 

callto:725.844.599-49
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PROCESSO ELEITORAL BRASILEIRO, bem como de maximizar recursos humanos no 

âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O PROGRAMA MESÁRIO VOLUNTÁRIO consiste na participação dos alunos, 

regularmente matriculados na FACULDADE, maiores de 18 (dezoito) anos, nas 

atividades frente às mesas receptoras de votos, compreendendo treinamento sobre o 

processo de votação, bem como o trabalho efetivo no dia do pleito. 

Parágrafo único – Não poderão participar os alunos que incidirem nos impedimentos 

previstos na legislação que regulamenta a nomeação de Mesários. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A participação do aluno no PROGRAMA MESÁRIO VOLUNTÁRIO, devidamente 

certificada pela Justiça Eleitoral, será aproveitada como ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

– 30 horas por pleito trabalhado, no âmbito da respectiva instituição de ensino.  

 

CLÁUSULA QUARTA - Da responsabilidade 

 

I. DA JUSTIÇA ELEITORAL: 

a) proporcionar treinamento aos alunos sobre a importância do processo eleitoral 

e as atividades dos membros das mesas receptoras de votos; 

b) disponibilizar informações relativas à organização da Justiça Eleitoral e ao pleito 

eleitoral; 

c) controlar a frequência; 

d) expedir declaração de participação nos trabalhos eleitorais. 

 

II. DA FACULDADE (IES) 
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a) incentivar os alunos à integração junto à Justiça Eleitoral, participando do 

Programa Mesário Voluntário, bem como disseminar no meio acadêmico a sua 

importância e o exercício da cidadania; 

b) comunicar aos alunos, que tiverem interesse em participar do PROGRAMA 

MESÁRIO VOLUNTÁRIO, da necessidade de formalizar o cadastro pelo site 

www.tre-pr.jus.br – mesário voluntário; 

c) esclarecer aos alunos que participarão do PROGRAMA que, quando convocados 

pela Justiça Eleitoral, deverão comparecer ao treinamento de mesários, bem 

como terão que se apresentar aos trabalhos, na data do pleito, primeiro 

domingo do mês de outubro e, se houver segundo turno das eleições, também 

no último domingo do mês de outubro, recebendo declaração de 20 horas por 

pleito trabalhado para aproveitamento como atividade complementar no 

âmbito da instituição de ensino.  

 

CLÁUSULA QUINTA 

O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ser alterado por acordo entre os 

celebrantes ou mesmo rescindido, exigindo-se para isso, uma notificação prévia de, 

no mínimo, 60 (sessenta) dias, antes da data de cada pleito. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

Fica eleito o Foro da Comarca de Cambé para dirimir todas as questões decorrentes da 

execução deste instrumento. 

 

E, por estarem assim justos e acordados, os celebrantes assinam o presente 

instrumento, em 2 (duas) vias, de igual teor e forma. 

 

Cambé, 21 de Junho de 2018. 
 
 

http://www.tre-pr.jus.br/
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PATRICIA DE MELLO BRONZETTI ÁVALOS 

Juíza Eleitoral da 78ª Zona 
 
 
 
 

SANDRO MORAIS DE MEDEIROS  
Representante legal - FACULDADE 

 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
Nome: MATEUS OLIVEIRA DE CASTRO 
 
 
 
Nome: CRISTIANE CAMILA BONACIN GARCIA 
 


