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EDITAL 001/2014 

 

O Programa Universidade Sem Fronteiras, por meio do Subprograma Apoio às 

licenciaturas e do Projeto Literatura e Cinema na Formação Humana comunica que estão 

abertas as inscrições para o preenchimento das vagas abaixo descritas para recém-formado 

e graduandos: 

 

(04) vagas para estudante de graduação em Letras (Português/Inglês; 

Português/Espanhol ou Português/Inglês); 

(1) vaga para recém-formado em Letras (Português/Inglês; Português/Espanhol ou 

Português/Inglês); 

 

INSCRIÇÕES  

De: 17/11/2014 a 24/11/2014 

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

Local: Departamento de Letras Vernáculas - Campus central- Bloco B.  

 

1. VAGAS DE GRADUANDOS – ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO; 

1.1. REQUISITOS EXIGIDOS  

a) 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 Literatura 

e Cinema na Educação Básica. Pode candidatar-se para esta modalidade de bolsa, estudante 

regularmente matriculado nos cursos de graduação em Letras das Instituições de Ensino 

Superior do Paraná, que não tenha qualquer vínculo empregatício ou receba qualquer outro 



tipo de bolsa. 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; 

b) Ter disponibilidade de 20 horas semanais, inclusive para viagens;  

c) Não pode ter vínculo empregatício de qualquer tipo ou estar recebendo qualquer outro 

tipo de bolsa;  

1.2. REQUISITOS DESEJÁVEIS:  

a) Bom rendimento nas disciplinas de conteúdos relacionados aos Estudos Literários; 

b) Participação em atividades de pesquisa e extensão; 

c) Real interesse na carreira do magistério. 

Itens verificados no currículo lattes.  

1.3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:  

a) Fotocópia da Carteira de Identidade ou equivalente definido em Lei;  

b) Fotocópia do CPF;  

c) Fotocópia da Histórico Escolar atualizado  

d) Currículo Lattes;  

e) 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.  

1.4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:  

a) A seleção será feita pela análise do Currículo Lattes, pelo histórico escolar e por 

entrevista a ser informada mediante Edital; 

b) Dar-se-á preferência aos candidatos com bom desempenho nas disciplinas 

relacionadas aos Estudos Literários e que tenham experiência de participação em 

projetos de extensão e/ou pesquisa. 

5-DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

Dia: a partir de 30/11/2014  por meio de Edital no site da UEPG e no mural do Bloco 

B. 

 

2. VAGA DE RECÉM-FORMADO – GRADUADO EM LETRAS 

2.1. REQUISITOS EXIGIDOS  



a) O valor mensal da bolsa para este profissional será de R$ 1.880,00 (Um mil oitocentos e 

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

do Projeto. Podem candidatar-se para esta modalidade de bolsa, profissionais recém 

formados em Letras que tenham concluído sua graduação há no máximo 03 (três) anos à 

época da seleção ou estejam vias de se formar até o término do ano letivo de 2014, desde 

que tal situação seja atestada por meio de Declaração da Instituição à qual o candidato está 

vinculado. O candidato deve ter concluído ou estar em vias de conclusão do ensino superior 

em Letras em Instituição do Paraná e não pode ter vínculo empregatício de qualquer tipo ou 

estar recebendo qualquer outra modalidade de bolsa. A carga horária diária será de 08 (oito) 

horas e a semanal de 40 (quarenta) horas de atividades, em um Plano de Trabalho para a 

execução de 12 (doze) meses; 

b) Ter disponibilidade de 40 horas semanais, inclusive para viagens;  

c) Não pode ter vínculo empregatício de qualquer tipo ou estar recebendo qualquer outro 

tipo de bolsa;  

2.2. REQUISITOS DESEJÁVEIS:  

a) Bom rendimento nas disciplinas de conteúdos relacionados aos Estudos Literários; 

b) Participação em atividades de pesquisa e extensão; 

c) Real interesse na carreira do magistério. 

Itens verificados no currículo lattes.  

2.3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:  

a) Fotocópia da Carteira de Identidade ou equivalente definido em Lei;  

b) Fotocópia do CPF;  

c) Fotocópia da Histórico Escolar atualizado  

d) Currículo Lattes;  

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

candidato (vide anexo).  

f) No caso dos candidatos ainda não graduados, interessados na vaga de recém-formado, 

deve ser apresentada Declaração de Conclusão de Curso prevista para o ano de 2014, 

emitida pela Instituição à qual está vinculado (Coordenação de Curso ou PROGRAG – Pró-

Reitoria de Graduação). 



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

supracitados.  

2.4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:  

a) A seleção será feita pela análise do Currículo Lattes, pelo histórico escolar e por 

entrevista a ser agendada mediante Edital; 

b) Dar-se-á preferência aos candidatos com bom desempenho nas disciplinas 

relacionadas aos Estudos Literários e que tenham experiência de participação em 

projetos de extensão e/ou pesquisa. 

2.5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

Dia: a partir de 30/11/2014 por meio de Edital no site da UEPG e no mural do Bloco B 

 

Os selecionados integrarão o Projeto Literatura e Cinema na Educação Básica aprovado 

pela  Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI – no Edital 

USF – Universidade Sem Fronteiras 2014/2015, Subprograma Apoio às Licenciaturas. 

OBSERCAÇÃO: As atividades do Projeto e o pagamento das bolsas só iniciarão após 

assinatura do termo de Convênio entre a SETI e a UEPG e liberação financeira 

correspondente. 

 

Ponta Grossa, 17 de novembro de 2014. 

 

 

 

 

 

Prof. Silvana Oliveira (Coordenadora do Projeto)  

 

 

 

 



FICHA DE INSCRIÇÃO 

(preencher obrigatoriamente com letra de forma legível) 

 

Eu,______________________________________________________________________ 

brasileiro (a) portador (a) da Célula de Identidade com RG 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 nº ________________ e ________________, endereço eletrônico (e-mail) 

_______________________________________________, formado/graduando no curso 

__________________________________________, tendo em vista a abertura de inscrição 

para recém-formado e graduandos conforme o Edital Projeto Literatura e Cinema na 

Educação Básica, nº 001/2014, venho pelo presente instrumento REQUERER a minha 

inscrição no referido processo de seleção para a VAGA: 

 

(      ) RECÉM-FORMADO 

(       ) GRADUANDO – ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO 

 

TERMOS EM QUE PEDE DEFERIMENTO.  

 

Ponta Grossa, ____ de ___________ de 2014.  

 

 

 

____________________________  

Assinatura do candidato 


