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INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS 
 
 

EDITAL IESOL No 17/2014 
 
 

A INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS – IESOL comunica que estão abertas 
as inscrições para o preenchimento de 02 (duas) vagas para bolsista recém-formado (até 3 anos) 
dentreos seguintes cursos: Administração, Direito, Economia, Geografia, História, Psicologia e 
Serviço Social, para integrar a equipedo projeto “Sustentabilidade Solidária: práticas de economia 

solidária na IESol/UEPG”, sob coordenação do Prof Dr. Gilson Campos Ferreira da Cruz, 
aprovado pela SETI – Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em execução pela 
IESol, através do Programa Universidade Sem Fronteiras. 
 
Os objetivos do projeto são: Objetivo Geral: Promover a sustentabilidade social e ambiental dos 
empreendimentos econômicos solidários (ees), estimulando o trabalho coletivo, promovendo 
relações de colaboração dentro dos princípios da economia solidária. ObjetivosEspecíficos: 1) 
Incubar 03 (três) ees; 2) Incubar o território do Centro Social Santa Mônica; 3) Incubar a Rede de 
Educação Popular do Paraná; 4) Promover e divulgar a economia solidária; 5) Promover 
a aplicação, reaplicação ou desenvolvimento de tecnologias sociais; 6) Co-construir um sistema 
de indicadores para acompanhamento de processos de incubação; 7) Contribuir para a articulação 
entre pesquisa, ensino e extensão; 8) Estimular debate acerca da sustentabilidade social e 
ambiental 
 
A carga horária a ser cumprida é de 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com o plano de 
trabalho definido, com bolsa no valor de R$ 1,880,00 (mil oitocentos e oitenta reais) por mês, com 
contratação de 12 (doze) meses. A contratação está condicionada (isto é somente será 
efetivada)a assinatura do Termo de Cooperação ou Convênio entre SETI e UEPG, bem como da 
liberação dos recursos financeiros por parte da SETI, dentro do programa Universidade Sem 
Fronteiras, previstos para o projeto. 
 
Os candidatos interessados devem ler integralmente o presente Edital. Mais informações poderão 
ser obtidas pelo telefone (42) 3220-3466 ou (42)3220-3465; no horário das 14:00 às 17:00 horas. 
 
1 – REQUISITOS EXIGIDOS: 
a) Graduação nos seguintes cursos superiores: Administração, Direito, Economia, Geografia, 
História, Psicologia e Serviço Social, que tenham concluído sua graduação há no máximo 03 (três) 
anos; 
b) Experiência de atuação em Projetos de Extensão; 
c) Trabalhos acadêmicos publicados e/ou apresentados sobre temas relacionados à extensão 
e/ou Economia Solidária, ou área diretamente afim. 
 
2 – REQUISITOS DESEJÁVEIS: 
a) Experiência de participação em projetos sociais e/ou extensionistas; 
b) Experiência de atuação em Incubadoras de Economia Solidária; 
c) Experiência com projetos na área ambiental; 
d) Carteira de motorista “B”; 
e) Disponibilidade de tempo para viagens; 
f) Disponibilidade para trabalhar eventualmente nos finais de semana e a noite; 
g) Conhecimentos Básicos em Word, Excel e Internet. 
 
3 – INSCRIÇÃO: 
PERÍODOS: 19/11/2014 à 25/11/2014 
Inscrição pode ser realizada na sede da IESol na Avenida Balduíno Taques, 333, piso superior, 
das 08:30 às 11:30 e da 13:30 às 17:15 ou então no departamento de Geografia, das 08:30 às 



11:30 e da 13:30 às 17:15h. 
 
4 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 
a) Fotocópia de Histórico Escolar do curso de graduação e extrato de matrícula; 
b) Fotocópia da Carteira de Identidade; 
c) Fotocópia do CPF; 
d)“Curriculum Lattes”, com cópias dos documentos que comprovem os requisitos exigidos e a 
produção. 
e) Na data da assinatura do contrato, os candidatos aprovados deverão apresentar certidão de 
integralização de curso. 
 
 
ATENÇÃO: A FICHA DE INSCRIÇÃO EM ANEXO (ABAIXO), DEVERÁ SER PREENCHIDA E 
ENTREGUE JUNTO COM OS DOCUMENTOS ACIMA LISTADOS NO ATO DA INSCRIÇÃO 
 
5 – PROCESSO DE SELEÇÃO: 
a) A análise do Currículo Lattes (peso 4), prova escrita (peso 3) e memorial descritivo (peso 3). 
b) Em caso de empate, serão utilizados o critério a seguir, na ordem de preferência: 

 Habilitação de motorista “B”; 

 Maior idade; 

 Maior nota no currículo lattes; 

 Maior nota no memorial descritivo; 

 Maior nota na prova escrita. 

 
c) A prova será realizada no dia 26/11/2014, às 14:00 h, na sala D 214 – Campus Central. 
Referências para prova escrita: 

 
LECHAT, Noëlle M. P.; BARCELOS, Eronita da Silva. Autogestão: desafios políticos e 
metodológicos na incubação de empreendimentos econômicos solidários.Rev. Katálysis, 
Florianópolis, v. 11,n. 1,jun. 2008 
 
CZAPSKI, Sílvia. Os diferentes matizes da educação ambiental no Brasil: 1997-2007.Brasília, 

DF: Ministério do Meio Ambiente, 2008. (Série Desafios da Educação Ambiental). Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/dif_matizes.pdf 

 
PINHEL, JulioRuffin (Org.) Do lixo à cidadania: guia para a formação de cooperativas de 
catadores de materiais recicláveis. ilustrado por Luciano Irrthum. – São Paulo: Peirópolis, 2013. 
242 p. Disponível em: 
http://www.dolixoacidadania.org.br/construcao/pdf/DOLIXOACIDADANIA.pdf 
 

SINGER, Paul. Introdução à economia solidária. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 
2002 

 
d) O memorial descrito deverá ser entregue no início da realização das provas escritas, e deve ser 
composto por no máximo 5páginas com espaçamento 1,5. Relatar sua trajetória acadêmica, 
relacionando-a com suas experiências extensionistas e os objetivos do projeto, abordando suas 
potencialidades, desafios, motivações e limitações pessoais, considerando as ações previstas no 
projeto: 
 
Realizar diagnóstico participativo; realizar cursos de formação em economia solidária; aplicar e/ou 
desenvolver tecnologias sociais para a sedimentação de práticas que visem desenvolvimento 
includente e sustentável; realizar ações de educação ambiental; realizar cursos de extensão em 
economia solidária para comunidade acadêmica; realizar feira de trocas; realizar seminário 
nacional de economia solidária e tecnologia social; realizar palestras de economia solidária com 
alunos do ensino fundamental ou médio; divulgar ações do projeto e seus resultados na internet, 

http://www.dolixoacidadania.org.br/construcao/pdf/DOLIXOACIDADANIA.pdf


redes sociais e material impresso; apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos e 
publicação de artigos; realizar feiras periódicas de comercialização de produtos da economia 
solidária na UEPG. 
 
6 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 
Os resultados serão divulgados até o dia 28/11/2014,através de Edital que será publicado no site 
da UEPG ou consultado na própria IESol. No Edital com os resultados constarão as orientações 
relacionadas ao processo de contratação dos aprovados. 
 
 
A contratação está condicionada a assinatura de convênio e repasse de recursos. 
 

Ponta Grossa, 19 de novembro de 2014. 
 
 
 

Prof. Dr. Gilson Campos Ferreira da Cruz 
Coordenador Técnico/Científico do Projeto 

 
 
 
 
 

Profa. Dra. ReidyRolim 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______________________________,residente e domiciliado a rua 

_______________________________________________________________, no________, 

bairro __________________________, na cidade de _________________________________, 

CEP no ____________________ Estado _______, Telefone número ___________ - __________, 

endereço eletrônico (e-mail) _________________________________________, cursando o ____ 

ano do curso __________________________________tendo em vista a abertura de inscrição 

para graduados, conforme o Edital IESol no 17/2014, 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 2014. 

 

 

_________________________ 

Assinatura 

 



 

 
Ficha de avaliação de títulos para recém formado 

Atividades profissionais Cálculo da nota Nota máxima 

Participação em projetos de 
economia solidária 

Número de meses * 0,10 1,50 

Cursos e/ou palestras 
ministradas em Economia 
Solidária 

Número de horas * 0,10 0,50 

Participação em projetos na 
área socioambiental 

Número de meses * 0,05 0,30 

Outras atividades   

Apresentação e publicação de 
trabalhos sobre Economia 
Solidária em eventos 
científicos/extensão (resumo 
expandido/ artigo completo) 

Número de trabalhos * 0,10 0,80 

Publicação de artigo completo 
em periódico ou capítulo de 
livro sobre Economia Solidária 

Número de trabalhos * 0,20 0,60 

Participação em eventos 
relacionados à Economia 
Solidária ou sobre Extensão 
Universitária 

Número de eventos * 0,01 0,30 

   

TOTAL  4,00 

 

 


