
 

 

EDITAL Nº 02/2016  

PROJETO UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS 
 

 RETIFICAÇÃO do edital 01/2016 

 

Tendo em vista a necessidade de alguns ajustes em relação aos requisitos 
exigidos pelo Programa Universidade Sem Fronteiras, estamos retificando o edital 
01/2016 quanto aos requisitos necessários para a candidatura a cada vaga: 
 

O projeto Mídia e Juventude: contribuições para a leitura crítica de mundo 
aprovado no edital SETI-USF 01/2016, comunica a abertura de 4 vagas para bolsas 
direcionadas a acadêmicos dos cursos de licenciatura em Artes Visuais, Pedagogia ou 
de História da Universidade Estadual Ponta Grossa e 1 vaga para Recém Formado dos 
cursos de Licenciatura em Artes Visuais ou em Pedagogia.  
 

Podem candidatar-se às bolsas, os alunos de graduação dos cursos de 
licenciatura em História, Pedagogia ou Artes que estejam cursando o 1º, 2º ou 3º ano 
em 2016 e profissionais de Artes ou Pedagogia com até três anos de formado, 
incluindo os que se formam em 2016, desde que apresentem documento 
comprobatório de concluinte.  

A carga horária a ser cumprida pelos graduandos selecionados é de 20 (vinte) 
horas semanais, de acordo com o plano de trabalho definido, com bolsa no valor de R$ 
745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais) por mês, com contratação de 12 (doze) 
meses e está condicionada (ou seja, somente poderá ser efetivada) após a assinatura 
do Termo de Cooperação ou Convênio entre SETI e UEPG, bem como da liberação dos 
recursos financeiros por parte da SETI. 

A carga horária a ser cumprida pelos recém-formados selecionados é de 40 
(quarenta) horas semanais, de acordo com o plano de trabalho definido, com bolsa no 
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, com contratação de 12 (doze) meses e 
condicionada (ou seja, somente poderá ser efetivada) após a assinatura do Termo de 
Cooperação ou Convênio entre SETI e UEPG, bem como da liberação dos recursos 
financeiros por parte da SETI. 
 
§1  - Fica vedado a qualquer bolsista vinculado a este Edital acumular bolsa de qualquer 
natureza ou manter qualquer vínculo empregatício. 
 
 
REQUISITOS PARA AS INSCRIÇÕES: 
 
1 – REQUISITOS EXIGIDOS PARA OS GRADUANDOS: 
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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS 
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a) Estar cursando o 1º, 2º, ou 3º ano de graduação em 2016 nos seguintes cursos 
superiores da Universidade Estadual Ponta Grossa: licenciatura em Artes Visuais, 
Pedagogia ou em História. 
b) Não manter qualquer vínculo empregatício ou acumular bolsa de qualquer natureza. 
c) Destinar 20 horas de trabalho nos períodos da manhã ou à tarde. 
 
2 – REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA OS GRADUANDOS: 
a) Experiência de participação em projetos sociais e/ou extensionistas em mídia e 
educação; 
b) Experiência de participação em projetos sociais e/ou extensionistas em outras 
áreas; 
c) Disponibilidade de tempo para viagens; 
d) Disponibilidade para trabalhar eventualmente a noite ou nos finais de semana; 
e) Conhecimentos Básicos em Word, Excel e Internet e redes sociais. 
f) Conhecimentos básicos na elaboração de mídias (vídeos, áudio)  
 
A contratação está condicionada a assinatura de convênio e repasse de recursos pela 
SETI. 
 
 
4 – REQUISITOS EXIGIDOS PARA PROFISSIONAIS RECÉM-FORMADOS: 
a) Graduação nos seguintes cursos superiores: licenciatura em Artes Visuais ou 
Pedagogia, que tenham concluído sua graduação há no máximo 03 (três) anos, 
incluindo os que se formam em 2016, desde que apresentem documento 
comprobatório de concluinte; 
b) Experiência de atuação em Projetos de Extensão preferencialmente em mídia e 
educação; 
c) Trabalhos acadêmicos publicados e/ou apresentados sobre temas relacionados à 
extensão. 
 
5 – REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA PROFISSIONAIS RECÉM FORMADOS: 
a) Experiência de participação em projetos sociais e/ou extensionistas; 
b) Carteira de motorista “B”; 
c) Experiência com projetos na área educacional; 
c) Disponibilidade de tempo para viagens; 
d) Disponibilidade para trabalhar eventualmente nos finais de semana e a noite; 
e) Conhecimentos Básicos em Word, Excel e Internet e Internet e redes sociais; 
f) Conhecimentos básicos na elaboração de mídias (vídeos, áudio). 
 
A contratação está condicionada a assinatura de convênio e repasse de recursos pela 
SETI. 
 
             
INSCRIÇÕES (POR E-MAIL) 
 

 Período: de 06 a 12 de dezembro de 2016. 
 Enviar com cópia para os seguintes endereços: 



 midiasnaaula@gmail.com (Professora Márcia),  
 nelsonsj194@yahoo.com.br (Professor Nelson),  
 lucrispaula@gmail.com (Professora Lucimara) 

 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (anexar à ficha de inscrição e enviar) 
 

 Ficha de inscrição, em anexo, devidamente preenchida. 

 Currículo Lattes atualizado (não é necessário documentar). 

 Histórico Escolar atualizado. 

 Declaração de Concluinte ou Cópia do Diploma (quando for o caso)  

 Cópia da Carteira de Motorista, (recém-formado, quando for o caso) 

 Cópia do RG e do CPF 
 
 
Resultado Final 
 

 A PARTIR DO DIA 14/12/2016 (via edital na PROEX e/ou site www.uepg.br). 
 

 
 
 

Ponta Grossa, 08 de dezembro de 2016. 
 
 
 

Márcia Barbosa da Silva, Nelson Silva Junior e Lucimara Cristina de Paula e Robson 
Laverdi 
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