
 
 

EDITAL IESOL Nº 06/2013 
 
 

 A INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS – IESOL comunica 

que estão abertas as inscrições para o preenchimento de 05 (cinco) vagas para trabalho 

remunerado para graduandos em qualquer curso da UEPG, para integrar o projeto 

“Programa de Consolidação da Incubadora de Empreendimentos Solidários da 

UEPG para suporte a empreendimentos solidários” que está vinculado ao Programa 

de Extensão Universitária-PROEXT/2010, do MEC/SESU, prorrogado até 06/10/2013, 

em execução pela IESOL. 

A carga horária a ser cumprida é de 20 (vinte) horas semanais, no período da 

tarde (13:30 horas às 17:30 horas), de acordo com o plano de trabalho definido, pelo 

período de 06 (seis) meses, remuneração (bolsa) do valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) por mês.  

Os candidatos interessados devem ler integralmente o presente Edital e 

comparecer à sede da Incubadora de Empreendimentos Solidários para efetuar a 

inscrição, na Avenida Balduíno Taques, 333, Centro, Ponta Grossa – PR (próximo ao 

antigo Clube Guaíra). Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (42) 3220-

3465. 

 

1 – REQUISITOS DESEJÁVEIS: 

 

A) Experiência de atuação em Projetos de Extensão e/ou Economia Solidária; 

B) Experiência de atuação em Incubadoras de Economia Solidária; 

C) Trabalhos acadêmicos publicados e/ou apresentados sobre temas 

relacionados à extensão e/ou Economia Solidária, ou área diretamente afim. 

D) Noções sobre Economia Solidária; 

E) Experiência de participação em projetos sociais e/ou extensionistas; 

F) Conhecimentos Básicos em Word, Excel e Internet. 

 

 

 

 

 



2 – INSCRIÇÃO: 
 

PERÍODOS: dias 26 e 27/03/2013 e 01 e 02/04/2013, (somente nos dias úteis). 

      HORÁRIO: 13:30 às 17:30hs; 

                    

 

LOCAL: Incubadora de Empreendimentos Solidários – IESol (endereço supracitado). 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:  

a) Fotocópia de Histórico Escolar do curso de graduação; 

b) Fotocópia da Carteira de Identidade; 

c) Fotocópia do CPF; 

d) “Curriculum Lattes”, com cópias dos documentos que comprovem os requisitos 

exigidos. 

Esses documentos deverão ser entregues no ato da inscrição, no local supracitado.  

Obs.: A FICHA DE INSCRIÇÃO EM ANEXO (ABAIXO), DEVERÁ SER BAIXADA E 

IMPRESSA COM OS DADOS E A ASSINATURA DO CANDIDATO E ENTREGUE 

JUNTO COM OS DEMAIS DOCUMENTOS. 

 

3 – CRITÉRIOS  DE  SELEÇÃO: 

 

a) A avaliação do Currículo Lattes, do histórico escolar e da entrevista, que 

será realizada no dia 03/04/2013, às 14:00 hs, na referida sede da IESol, pela 

coordenação da IESol e do projeto em questão. 

 

4 - DIVULGAÇÃO  DO  RESULTADO: 

 

Dia 04/04/2013, a partir das 15:00 horas, através de Edital no site da UEPG ou 

pelo telefone (42) 3220-3465, ou na IESol. 

     

Os aprovados serão chamados a iniciar as atividades à partir do dia 08/04/2013, 

conforme contato posterior à divulgação do resultado final da seleção e cronograma de 

ações definido pela coordenação. 

Ponta Grossa, 25 de Março de 2013. 

 

 

 

Profa. Dra. Reidy Rolim de Moura 

Coordenadora da IESOL 

  

 

 



FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Eu, ______________________________________________ brasileiro (a) portador (a) 

da Célula de Identidade nº ______________________ expedida pela ___________, 

inscrito (a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) nº____________________, R.A. 

n°_________________ residente e domiciliado a rua 

________________________________, nº________, bairro 

__________________________, na cidade de 

_________________________________, CEP nº _________________ Estado ____, 

Telefone nº ________________ - ________________, endereço eletrônico (e-mail) 

_________________________, cursando o ____ano do curso 

__________________________________tendo em vista a abertura de inscrição para 

graduados, conforme o Edital  IESol nº 06/2013, venho pelo presente instrumento 

REQUERER a minha inscrição no referido processo de seleção, juntando para tanto a 

documentação necessária. 

 

  TERMOS EM QUE 

PEDE DEFERIMENTO. 

 

 

 

Ponta Grossa, _____ de ______________ de 2013. 

 

 

     _________________________ 

      Assinatura 


