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EDITAL 13/2014 

 

O Núcleo de Relações Étnico-Raciais, Gênero e Sexualidade (NUREGS), 

tendo em vista o edital SETI/Universidade Sem Fronteiras nº 07/2014, comunica que 

estão abertas as inscrições para o Projeto: “Teiafro: enredando histórias”, para 

preenchimento das vagas abaixo: 

 

 01 (uma) vaga para acadêmicos(as) dos cursos dos cursos nas áreas de Ciências 

Humanas,  Letras e  Artes. 

 

A carga horária semanal será de 20 (vinte) horas de atividades, em um plano de trabalho 

com duração prevista para 12 (doze) meses, para o período da manhã, tarde, noite e/ou 

finais de semana.  

A remuneração mensal para o cumprimento das 20 horas semanais é de R$ 745,00  

(setecentos e quarenta e cinco reais), com as bolsas previstas até dezembro/2015. 

 

INSCRIÇÕES: 

De: 19/11/2014 a 25/11/2014 

Exclusivamente online pelo endereço: http://nuregsuepg.blogspot.com.br e com envio 

de documentação complementar para o email: nuregs@gmail.com  

Os(as) alunos(as) selecionados(as) serão convocados(as) para entrevista. 

 

REQUISITOS EXIGIDOS: 
1) Estudante regularmente matriculado(a) nos cursos de graduação, que não tenha 

vínculo empregatício ou receba qualquer outro tipo de bolsa. 

2) Ter disponibilidade de 20 horas semanais, inclusive para viagens e finais de semana. 

 

REQUISITOS DESEJÁVEIS:  

1) Conhecimentos básicos em informática. 

2) Habilidades para trabalhos em grupo: desenvolvimento de dinâmicas, oficinas, 

programação e coordenação de eventos e atividades culturais. 

3) Carteira de Habilitação e disponibilidade para dirigir. 

4) Experiência comprovada em atividades culturais/artísticas, seja na atuação ou  

produção/organização. 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:  
a) Ficha de inscrição (preenchimento online: http://nuregsuepg.blogspot.com.br). 

b) Cópia do Histórico Escolar atualizado, com data de emissão anterior a até 30  

(trinta) dias da data atual, obtido no sistema online da UEPG. (Enviar para 

nuregs@gmail.com). 

c) Currículo atualizado (CV ou Lattes). (Enviar para nuregs@gmail.com). 

d) Comprovante de matrícula. 
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ETAPAS DE SELEÇÃO: 

1) Avaliação do currículo e histórico escolar. 

2) Entrevista. 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:  

a) A avaliação pelo Currículo e do histórico escolar; 

b) Dar-se-á preferência aos(às) candidatos(as) com experiência de participação em  

projetos de extensão e/ou com envolvimento em atividades artísticas e culturais, bem 

como com interesse em estudar questões relacionadas com a educação das relações 

étnico-raciais. 

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

A partir de 03/12/2014 através de Edital no site da UEPG, quando os(as) alunos(as) 

selecionados(as) serão convocados(as) para entrevista. 

 

INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 

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

SETI, sem previsão no momento.  

 

 

 

 

Ponta Grossa, 14 de novembro de 2014. 

 

 

 

Profa. Dra. Ione da Silva Jovino  

 


