
EDITAL Nº 01/ 2014- NEVICOM 

 

Programa de Extensão “UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS”- USF 

 

Subprograma INCUBADORA DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

A Coordenadora do NÚCLEO DE ESTUDOS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER NA CIDADE DE PONTA GROSSA - NEVICOM – vinculado ao 

Programa Universidade Sem Fronteiras e Subprograma Incubadora dos Direitos Sociais, na Cidade 

de Ponta Grossa, no Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais e estatutárias e 

considerando, o edital SETI/USF 01/2013 e a aprovação da proposta apresentada pela UEPG,  

 

RESOLVE 

 

TORNAR PÚBLICA A SELEÇÃO DE ACADÊMICO DE PSICOLOGIA E 

PSICÓLOGO(A)RECÉM-FORMADOPARA ATUAREM, COMO BOLSISTAS 

EXTENSIONISTAS, NO PROJETO “Serviço de Reflexão, Responsabilização e Ressocialização 

dos Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na Cidade de Ponta Grossa”, 

coordenado pela professora Luana M. O. Billerbeck.  

 

I - QUANTO À VAGA PARA BOLSISTA RECÉM-FORMADO:  

 

Art. 1º O presente edital tem como objetivo o preenchimento de 01 (uma) vaga de bolsista 

psicólogo(a), para atuar em atividades extensionistas. 

 

Art. 2º - O bolsista psicólogo, aprovados no processo de seleção previsto neste edital, 

desempenhara suas funções cumprindo carga horária de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas 

semanais, recebendo bolsa no valor de R$ 1.770,00 (Hum mil setecentos e setenta reais) mensais. 

Sendo que o projeto terá duração aproximada de quatro (04) meses.  

 

Art. 3º - O bolsista psicólogo promovera atendimentos e intervenções aos autores da violência 

doméstica e familiar, sob orientação do coordenadordo projeto. Sendo suas atribuições principais:  

I-estudar o perfil dos participantes nos grupos reflexivos;  

II - preparar material para encontro com os participantes juntamente com os demais bolsistas;  

III- elaborar relatórios, informações e avaliações do cumprimento das medidas adotadas;  

IV- Participar de reuniões de equipe.  

V- Participar da elaboração de material e documentação relativa á divulgação do projeto  

VI- participar de estudos, pesquisas sobre a temática;  

VII- ministrar palestras, oficinas, aulas  

VIII- realizar pesquisas, publicar e apresentar trabalhos relacionados à área de atuação do Projeto;  

IX– Colaborar em todos os atos que se fizerem necessários, junto ao Coordenador do Projeto, para o 

seu bom desenvolvimento, inclusive na orientação dos acadêmicos bolsistas.  

 

Art. 4º - Poderão inscrever-se no processo de seleção à vagas de bolsista psicólogo, os 

candidatosque preencham os seguintes requisitos:  

I – Ter cursado e concluído a graduação em Psicologia em Instituição de Ensino Superior do Paraná 

II – Graduado há no máximo 03 (três) anos, à época da seleção; 

III - Não possuir qualquer vínculo empregatício;  

IV – Não receber qualquer tipo de bolsa.  

V - Habilitação para o exercício profissional e inscrição no CRP-08 (Conselho Regional de 

Psicologia do Paraná).  

VI – Disponibilidade para trabalhar aos sábados e eventualmente à noite. 



Art.5°- São documentos exigidos para inscrição:  

I – Preenchimento de requerimento de inscrição, junto ao Setor de Ciências Jurídicas da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa – Campus Central – Bloco A, com a entrega da fotocópia 

dos seguintes documentos:  

a. Diploma (ou certificado da instituição de ensino superior) e histórico da Graduação;  

b. Carteira de Identidade;  

c. Curriculo cadastrado na plataforma Lattes, documentado;  

d. Declaração de que preenche os requisitos constantes no art. 4º. (Não possuir qualquer  

vínculo empregatício; Não receber qualquer tipo de bolsa). 

e. Carteira de Identidade Profissional (CRP);  

II – 01(uma) Foto 3 x 4 recente.  

III - Será automaticamente eliminado o candidato que não apresentar a documentação exigida.  

 

II - QUANTO À VAGA PARA BOLSISTA ALUNO DE GRADUAÇÃO:  

 

Art. 6º- O presente edital tem também como objetivo o preenchimento de 01 (uma) vaga de bolsista 

para aluno(a) de graduação em Psicologia regularmente matriculado,para atuar em atividades 

extensionistas.  

 

Art. 7º - O bolsista aluno de graduação, aprovado no processo de seleção previsto neste edital, 

desempenhara suas funções cumprindo carga horária de 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 

semanais, recebendo bolsa no valor de R$ 700,00(setecentos reais) mensais. Sendo que o projeto 

terá duração aproximada de quatro (04) meses.  

 

Art. 8º- Poderão inscrever-se no processo de seleção os alunos de graduação em Psicologia 

cursando o 3º ou 4° ano, que preencham os seguintes requisitos:  

 I - Não possuir qualquer vínculo empregatício;  

II – Não receber qualquer tipo de bolsa.  

 

Art. 9º - São documentos exigidos para inscrição:  

I – Preenchimento de requerimento de inscrição, e apresentação de fotocópia dos seguintes 

documentos:  

a. Certidão, ou equivalente, da Instituição de Ensino, comprovando que o candidato está 

regularmente matriculado no curso de graduação;  

b. Histórico escolar atualizado;  

c. Carteira de Identidade;  

d. Declaração de que preenche os requisitos constantes no art. 8º. 

II – Foto 3 x 4 recente.  

III - Será automaticamente eliminado o candidato que não apresentar a documentação no ato da 

inscrição.  

 

III – DAS INSCRIÇÕES (para ambas as vagas): 

 

Art. 10º - As inscrições deverão ser feitas conforme consta no inciso I do artigo 5º e inciso I do 

artigo 9º deste edital, no horário das 14:00 às 17:00 horas junto ao Setor de Ciências Jurídicas, da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Campus Central, Bloco A, entre os dias 25 A 27 de Março 

de 2014.  

Parágrafo Único - Não haverá taxa de inscrição.  

 

Art. 11º- Todos os candidatos inscritos ficam convocados para o processo seletivo a se realizar no 

dia 28 de março de 2014, às 14h, na sala do terceiro andar do Núcleo de Estudos da Violência 

Doméstica e Familiar – NEVICOM na rua XV de novembro s/n ao lado do n301, fone 32203475. 



I – Prova escrita objetiva que valerá 10 pontos;  

II – Análise de Currículo Vitae que valerá 10 pontos;  

III – Entrevista que será classificatória  

IV- O candidato que não obtiver a nota igual ou superior a 5,0 (cinco) na prova escrita estará 

automaticamente desclassificado.  

 

Art. 12º- A prova escrita terá duração máxima de 02 (duas) horas e versará sobre os seguintes 

conteúdos, tanto para os candidatos à vaga de bolsista recém-formado, quanto para os candidatos à 

vaga de bolsista aluno de graduação: 

 

- Lei 11.340/2006;  

- Políticas Públicas para as Mulheres;  

- Plano Nacional de Políticas para as mulheres;  

- Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres;  

- Conhecimentos gerais em Psicologia;  

- Trabalho com grupos;  

- Conhecimentos básicos em psicologia sistêmica e psicologia social;  

 

Art. 13 - Os candidatos deverão comparecer no dia da prova portando sua Carteira de Identidade, 

com, no mínimo, 15 (quinze) minutos de antecedência sendo vedado o ingresso, em qualquer 

hipótese, após o horário estipulado.  

§ 1º - Será excluído do processo de seleção o candidato que:  

a) For surpreendido, durante a realização da prova, conversando com outros candidatos ou 

utilizando livros, notas ou impressos.  

b) Ausentar-se do local da prova sem autorização e acompanhado dos responsáveis pelo processo de 

seleção.  

c) Não apresentar a documentação exigida nos artigos 5º e 9º deste edital.  

 

Art. 14 - Na hipótese de igualdade/empate na nota final, terá preferência, o candidato que tiver 

maior idade.  

 

Art. 15 - A entrevista será realizada na data e local da realização da prova.  

 

IV – DO RESULTADO FINAL (para ambas as vagas): 

 

Art. 16 - A relação dos candidatos aprovados será oportunamente divulgada por meio de edital 

publicado na página da UEPG e mural do SECIJUR.  

 

Art. 17- Os candidatos classificados somente irão assumir as suas funções após a assinatura do 

Termo de Convênio entre a SETI e a UEPG.  

 

V – DOS RECURSOS (para ambas as vagas): 

 

Art. 18 - Não caberá recurso contra a decisão proferida pela Comissão da Seleção.  

 

 

 Ponta Grossa, 20 de março de 2014. 

 

 Luana Márcia de Oliveira Billerbeck 

Coordenadora do NEVICOM  

 

 



ANEXO I 

 

Edital nº 01/2014 –NEVICOM 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

Nome do Candidato: _______________________________________________________________ 

 

Curso:____________________________________Série:__________Turno: _________________  

 

RA: ___________________ (somente para os alunos de graduação).  

 

Turno para o estágio: ( ) manhã ( ) tarde  

 

Data de Colação de Grau: ________________ (somente para recém-formados).  

 

Endereço residencial: ______________________________________________________________  

 

Complemento:_______________________Bairro: ______________________________________  

 

Cidade:__________________________________ Estado: ____________ CEP: _______________  

 

Telefones: (____) _____________________________ (___) _______________________________  

 

E-mail:_____________________@_____________________________  

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO NEM 

RECEBE QUALQUER TIPO DE BOLSA 

 

Declaro que li e estou de acordo com as normas e exigências do EDITAL/NEDDIJ NºXX/2014 

Sub-Programa: Incubadora dos Direitos Sociais; Programa de ExtensãoUniversitária – Universidade 

Sem Fronteiras. 

 

 

 

Ponta Grossa, _______ de ____________________ de 2014. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Assinatura do candidato 


