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A Coordenadora do Projeto de Extensão: Vivendo o intercâmbio a UEPG 

apoia você! vinculado ao Programa Universidade Sem Fronteiras e à Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, no Estado do Paraná, considerando o edital SETI/USF 

07/2014 resolve tornar pública a seleção de: 

- uma (01) vaga para recém formado(a) em Serviço Social; 

- quatro (04) vagas para estudante de graduação em Ciências Sociais 

Aplicadas. 

1. Quanto à vaga para Bolsista Recém Formado(a): 

O presente edital tem como objetivo o preenchimento de 01 (uma) vaga de 

bolsista Assistente Social para atuar em atividades extensionistas.  

1.1 Requisitos exigidos: 

O (a) bolsista assistente social, aprovado (a) no processo de seleção previsto 

neste edital, desempenhará suas funções cumprindo carga horária de 08 (oito) horas 

diárias e 40 (quarenta) horas semanais, recebendo bolsa no valor de R$1.880,00 

(Hum mil, oitocentos e oitenta reais) mensais com destinação exclusiva para o 

pagamento durante o período de execução do projeto.  O (a) bolsista assistente social 

desenvolverá as atividades abaixo descritas, sob a supervisão da Coordenadora do 

Projeto: 

- Colaborar com a coordenação do projeto através de atividades diversas para 

o seu bom desenvolvimento; inclusive na orientação dos (das) acadêmicos (as) 

bolsistas. 

Poderão inscrever-se no processo de seleção à vaga de bolsista assistente 

social, candidatos(as) formados pelos cursos de Serviço Social de instituição estadual 

de ensino superior do Paraná, desde que preencham os seguintes requisitos: 

-  Graduado (a) há, no máximo 03 (três) anos, a contar da data de sua colação de 

grau; 

- Não possuir qualquer vínculo empregatício (ver documento em anexo); 

- Não receber qualquer tipo de bolsa; 

- Possuir inscrição no Conselho Regional de Serviço Social; 



- Ter disponibilidade de 40 horas semanais, inclusive para viagens; 

1.2 São documentos exigidos para inscrição: 

Preenchimento de requerimento de inscrição (em anexo) e fotocópia dos 

seguintes documentos:  

- Fotocópia da Carteira de Identidade ou equivalente definido em Lei; 

- Fotocópia do CPF; 

- Fotocópia Diploma/Histórico Escolar atualizado; 

- Currículo Lattes; 

- Ficha de inscrição impressa, a ser entregue preenchida e assinada exclusivamente 

pelo (a) candidato (a) (vide anexo). 

Esses documentos deverão ser entregues no ato da inscrição, no período e local 

supracitados. 

 1.3 Requisitos desejáveis: 

-  Experiência com intercâmbio; 

-  Experiência em projeto de extensão e pesquisa; 

- Bom rendimento nas disciplinas de conteúdo relacionados ao objeto de atuação do 

projeto de extensão Vivendo o intercâmbio: a UEPG apoia você! 

- Conhecimento língua estrangeira. 

1.4 Critérios de seleção 

A seleção será feita pela análise do Currículo Lattes e pelo histórico escolar. 

 

2. Quanto às vagas para bolsistas estagiários(as): 

O presente edital tem como objetivo o preenchimento de 04 (quatro) vagas 

para bolsistas estagiários (as) dos cursos de graduação na área das Ciências Sociais 

Aplicadas da Universidade Estadual de Ponta, regularmente matriculados (as).  

2.1 Requisitos exigidos 

O valor mensal desta bolsa será de R$ 745,00 (Setecentos e quarenta e cinco 

reais), com destinação exclusiva para o pagamento durante o período de execução do 

projeto. A carga horária diária será de 04 (quatro) horas e a semanal de 20 

(vinte)horas de atividades, em um plano de trabalho para a execução de 12 (doze) 

meses; 

O(a) candidato(a) deve ter disponibilidade de 20 horas semanais, inclusive para 

viagens e não pode ter vínculo empregatício de qualquer tipo ou estar recebendo 

qualquer outro tipo de bolsa. 

2.2 São documentos exigidos para inscrição: 

Preenchimento de requerimento de inscrição (em anexo) e fotocópia dos seguintes 

documentos:  



- Fotocópia da Carteira de Identidade ou equivalente definido em Lei; 

- Fotocópia do CPF; 

- Fotocópia Histórico Escolar atualizado; 

- Currículo Lattes; 

- Ficha de inscrição impressa, a ser entregue preenchida e assinada exclusivamente 

pelo candidato (vide anexo). 

Esses documentos deverão ser entregues no ato da inscrição, no período e 

local supracitados. 

 2.3 Requisitos desejáveis: 

-  Experiência com intercâmbio; 

-  Experiência em projeto de extensão e pesquisa; 

- Bom rendimento nas disciplinas de conteúdo relacionados ao objeto de atuação do 

projeto de extensão Vivendo o intercâmbio: a UEPG apoia você! 

- Conhecimento língua estrangeira. 

 2.4 Critérios de seleção 

A seleção será feita pela análise do Currículo Lattes e pelo histórico escolar. 

 

3. Inscrições: 

De: 21/11/2014 a 26/11/2014 (com exceção de sábado e domingo) 

Horário: 8:30horas às 12:00 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas 

Local: Departamento de Serviço Social – Bloca A – Campus Central - UEPG 

 

4. Divulgação do resultado: 

A partir de 28/11/2014 através de Edital no site da UEPG. 

 

5. Início das atividades 

A contratação está condicionada à liberação dos recursos referentes ao Edital 7/2014 

da SETI, sem previsão no momento. 

Ponta Grossa, 20 de Novembro de 2014 

 

Prof.Dra.Edina Schimanski 
 (coordenadora do projeto) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

(Preencher obrigatoriamente com letra de forma legível) 

 

Eu,__________________________________________________________,de  

nacionalidade _________________ portador (a) da Célula de Identidade com 

RG nº______________________________________________ expedida pela 

__________, inscrito (a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) nº 

________________________,residente e domiciliado(a) a rua 

________________________________,nº________,bairro________________

na cidade de _________________________________,CEP 

nº________________, Estado ____, Telefone nº ________________ e 

endereço eletrônico (e-mail ________________________________________), 

formado(a)/graduando(a) no curso ___________________________________, 

tendo em vista a abertura de inscrição para recém-formado(a) e 

estagiários(as), conforme o Edital 01/14  Projeto Vivendo o intercâmbio: a 

UEPG apoia você!, venho pelo presente instrumento REQUERER a minha 

inscrição no referido processo de seleção para a VAGA: 

(  ) RECÉM-FORMADO (A) 

(  ) ESTAGIÁRIO(A) 

 

TERMOS EM QUE PEDE DEFERIMENTO. 

Ponta Grossa, ____ de ___________ de 2014. 

____________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Eu,__________________________________________________________,de  

nacionalidade _________________ portador (a) da Célula de Identidade com 

RG nº______________________________________________ expedida pela 

__________, inscrito (a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) nº 

________________________, declaro que não possuo vínculo empregatício e 

nem recebo qualquer tipo de bolsa. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração 

 

 

Ponta Grossa, ___ de ___________________de ________ 

 

 

 

 

 

________________________ 

Candidato(a) 



 

 


