UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS
PROGRAMA BOM NEGÓCIO PARANÁ

EDITAL 007/2016
O Programa Bom Negócio Paraná comunica que estão abertas as inscrições
para o preenchimento da vaga abaixo descrita para graduandos:
(01) uma vaga para estudante de graduação em: Ciências Contábeis,
Administração, Administração com linha de formação em Comércio Exterior,
Ciências Econômicas e Direito.
A carga horária diária será de 06 (seis) horas e a semanal de 30 (trinta) horas de
atividades, em um plano de trabalho para o período da manhã, tarde, noite e/ou finais
de semana.
A remuneração mensal para o cumprimento das 30 horas semanais é de R$
745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais).
O projeto abrange o Edital SETI 03/2015 com atividades de 01/09/2016 a
31/12/2016.
INSCRIÇÕES:
De: 08 a 15/08/2016.
Horário: 08:30h às 11:30h e das 18:30h às 21:30h.
Local: Departamento de Administração - Campus Central - Bloco A.
1 - REQUISITOS EXIGIDOS:
1) Estar regularmente matriculado em curso de graduação em Ciências Contábeis,
Administração, Administração com linha de formação em Comércio Exterior, Ciências
Econômicas e Direito.
2) Ter disponibilidade de 30 horas semanais, inclusive para viagens;
3) Não pode ter vínculo empregatício de qualquer tipo ou estar recebendo qualquer
outro tipo de bolsa;
2 – REQUISITOS DESEJÁVEIS:
1) Noções sobre empreendedorismo, custos, vendas, marketing;
2) Experiência em trabalhos com micro e pequenas empresas;
3) Conhecimentos Básicos em editor de texto (Microsoft Word ou BRoffice Writer),
Excel e Internet.
Itens verificados no Currículo Lattes.

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.
4 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
Verificação dos documentos exigidos e análise do Currículo Lattes, e do o histórico
escolar.
5 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
Dia: 19/08/2016 divulgação através de Edital nos murais do Bloco A (Departamento de
Administração).
6 - DA CONTRATAÇÃO:
Os selecionados até o limite de vagas estabelecidas no presente edital deverão
comparecer no dia 23/08/2016, das 19 às 20 horas no Departamento de Administração
– Bloco A, munidos de comprovante de residência e conta bancária (exceto conta
poupança).
Os selecionados integrarão o Programa Bom Negócio Paraná em execução pela UEPG
o qual receberá auxílio financeiro da SETI para o exercício das atividades (bolsa).

Ponta Grossa, 02 de agosto de 2016.

Profa. Marilisa do Rocio Oliveira

Profa. Marta Lúcia Schaedler

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) _________________________________,
curso ______________________________________________________,
IES_________________________________________________________,
tendo em vista a abertura de inscrição para graduando conforme o Edital
Projeto Bom Negócio Paraná, nº 003/2015, 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 ___________.

____________________________
Assinatura do candidato

