UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS
PROGRAMA PATRONATO DE PONTA GROSSA

EDITAL N. 025/2017
UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS - USF
A Coordenadora do PROGRAMA PATRONATO DE PONTA GROSSA – vinculado ao Programa
UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS, na Cidade de Ponta Grossa, no Estado do Paraná, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, Profa. Silmara Carneiro e Silva,
considerando, o edital USF/SETI/SESP 04/2017 – Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior – SETI - Unidade Gestora do Fundo Paraná - Programa Universidade sem
Fronteiras - Subprograma Inclusão e Direitos Sociais – PATRONATO, e Secretaria de Estado
da Segurança Pública e Administração Penitenciária – SEPS
RESOLVE
TORNAR PÚBLICA A SELEÇÃO DE BOLSISTAS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO NAS
ÁREAS DE DIREITO, SERVIÇO SOCIAL, PSICOLOGIA, PEDAGOGIA E ADMINISTRAÇÃO E
BOLSISTAS PROFISSIONAIS RECÉM-FORMADOS NO ENSINO SUPERIOR NAS ÁREAS DE
DIREITO, SERVIÇO SOCIAL, PSICOLOGIA E PEDAGOGIA, PARA FINS DE COMPOSIÇÃO
DE CADASTRO DE RESERVA PARA ATUAÇÃO NO PROJETO “PROGRAMA PATRONATO
DE PONTA GROSSA”, CONDICIONADO À FUTURA APROVAÇÃO DE PROJETO
SUBMETIDO AO EDITAL USF/SETI/SESP 004/2017 E AINDA À RESPECTIVA CELEBRAÇÃO
DO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A UEPG E A SETI E SESP.

1. Do cadastro de reserva:
1.1 - A composição do cadastro de reserva se destina ao preenchimento de vagas de bolsistas
graduandos e de profissionais recém-formados no ensino superior, a serem supridas no Projeto
“Programa Patronato de Ponta Grossa”, que poderão vir a ser abertas, mediante a condição da
futura aprovação do respectivo projeto apresentado ao edital USF/SETI/SESP 04/2017 e mediante
celebração de termo de cooperação entre a UEPG e a SETI/SESP.
2 – Dos requisitos para as inscrições:
2.1 - Podem se inscrever como candidatos a bolsistas profissionais recém-formados aqueles que
tenham concluído sua graduação há no máximo 03 (três) anos à época da seleção, a contar da
data da colação de grau, ou estar em vias de concluir a formação nos cursos de Direito, Serviço
Social, Pedagogia e Psicologia em instituições públicas de ensino superior do Paraná, à época da
seleção. No caso dos candidatos a bolsistas da área de psicologia admite-se também de outras
instituições de ensino superior do Paraná.
a. Os candidatos que venham a ser convocados não podem receber qualquer outro tipo de bolsa
vinculado a projeto ou ter vínculo empregatício, quando da assinatura do termo de compromisso.
b. Os candidatos que realizarem a seleção, ainda em vias de concluir a formação ou apenas com
a integralização do curso, se convocados, deverão comprovar, no aceite da vaga, ter realizado a
colação de grau e cumprir com os demais requisitos solicitados ao preenchimento da vaga.
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c. No caso dos candidatos à bolsistas recém-formados na área de Direito, se convocados, no
aceite da vaga, deverão estar regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil e
d. No caso dos bolsistas recém-formados em Serviço Social e Psicologia, se convocados, no
aceita da vaga, deverão estar devidamente inscritos nos seus respectivos conselhos profissionais.
2.2 - Podem se inscrever como candidatos a bolsistas estudantes de graduação aqueles que
estiverem regularmente matriculados em cursos de graduação de Direito, Serviço Social,
Pedagogia, Psicologia e Administração das instituições de ensino superior públicas do Estado do
Paraná, à época da seleção. Aos estudantes de psicologia admite-se a inscrição também de outras
instituições de ensino superior do Paraná.
a. Os estudantes do curso de Administração devem ter concluído ou estar em fase de conclusão
do 2º ou 3º ano do curso, à época da seleção.
b. Os estudantes do curso de Direito devem ter concluído ou estar em fase de conclusão do 2º ou
3º, à época da seleção.
c. Os estudantes do curso de Serviço Social devem ter concluído ou estar em fase de conclusão
do 1º, 2º ou 3º ano do curso, à época da seleção.
d. Os estudantes do curso de Pedagogia devem ter concluído ou estar em fase de conclusão do
1º, 2º ou 3º ano do curso, à época da seleção.
e. Os estudantes do curso de Psicologia devem ter concluído ou estar em fase de conclusão do
2ª ou 3º período do curso, à época da seleção.
2.3 - Os candidatos aprovados, se convocados, não podem receber qualquer outro tipo de bolsa
vinculada a projeto ou ter vínculo empregatício, à época da assinatura do termo de compromisso.
3. Das inscrições dos candidatos:
3.1 - São procedimentos e documentos exigidos para inscrição dos candidatos a bolsistas
profissionais recém-formados:
I – Preenchimento da ficha de inscrição conforme anexo I do presente edital; envio da mesma para
o e-mail patronato@uepg.br solicitando confirmação do recebimento. O candidato deverá imprimir
o e-mail resposta. Recomenda-se ao candidato estar com a impressão do e-mail no dia da
realização da prova.
II - O candidato deverá entregar os seguintes documentos na ocasião da realização da prova,
conforme abaixo:
a. Cópia da Carteira de Identidade, acompanhada do original para conferência;
b. Currículo, cadastrado na plataforma Lattes, com cópias dos comprovantes em anexo,
acompanhados dos originais para conferência.
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c. Diploma de graduação e ou certidão de integralização do curso de graduação ou ainda
certidão de provável concluinte do curso de graduação em 2017.
d. Foto 3 x 4 recente.
III - Será automaticamente eliminado o candidato que não apresentar no dia da prova a
documentação exigida, não sendo permitida a realização da prova.
3.2 - São procedimentos e documentos exigidos para inscrição dos candidatos a bolsistas
estudantes de graduação:
I – Preenchimento da ficha de inscrição conforme anexo I do presente edital; envio da mesma para
o e-mail patronato@uepg.br solicitando confirmação do recebimento. O candidato deverá imprimir
o e-mail resposta. Recomenda-se ao candidato estar com a impressão do e-mail no dia da
realização da prova.
II - O candidato deverá entregar os seguintes documentos na ocasião da realização da prova,
conforme abaixo:
a. Certidão, ou equivalente, da Instituição de Ensino, comprovando que está regularmente
matriculado nos respectivos anos ou período do curso de graduação, e no caso de ter concluído
encerrado a matrícula por razões de integralização do semestre, uma declaração da instituição de
ensino de que concluiu o semestre em questão, conforme previsto no edital.
b. Cópia do Histórico escolar atualizado, acompanhado do original para conferência;
c. Cópia da carteira de Identidade, acompanhada do original para conferência;
d. Currículo, cadastrado na plataforma Lattes, com comprovantes em anexo, acompanhados
dos originais para conferência;
e. Foto 3 x 4 recente.
III - Será automaticamente eliminado o candidato que não apresentar no dia da prova a
documentação exigida, não sendo permitida a realização da prova.
3.3 O período de realização das inscrições é a partir da data de publicação do presente
edital até o 12 de dezembro de 2017.
Parágrafo Único - Não haverá taxa de inscrição.
4 – Do valor da bolsa e carga horária de atividades no projeto:
4.1 - Os bolsistas profissionais recém-formados, aprovados para cadastro de reserva, no processo
de seleção, conforme previsto neste edital, se convocados, cumprirão suas atividades com carga
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horária diária de no máximo 06 (seis) horas e carga horária semanal de no máximo 30 (trinta)
horas, recebendo bolsa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais.
4.2 - Os bolsistas estudantes de graduação, aprovados para cadastro de reservada, no processo
de seleção, conforme previsto neste edital, se convocados, cumprirão suas atividades com carga
horária diária de no máximo 04 (quatro) horas e carga horária semanal de no máximo 20 (vinte)
horas semanais, preferencialmente, no período vespertino, recebendo bolsa no valor de R$ 745,00
(setecentos e quarenta e cinco reais) mensais.
5 – Das atividades a serem desempenhadas no projeto pelos bolsistas profissionais recémformados:
5.1 - Os bolsistas profissionais recém-formados em Direito promoverão as atividades abaixo
descritas, sob a orientação do coordenador do projeto e de seu professor orientador:
I - Prestar atendimento e orientação jurídica aos assistidos egressos do sistema prisional e
beneficiados com penas e ou medidas alternativas
II – Analisar autos de processos judiciais e administrativos;
III - Elaborar peças jurídicas, visando a garantia da proteção dos interesses dos assistidos do
Programa;
IV – Realizar encaminhamentos às esferas jurídicas e administrativas e ajuizamento de ações e
peticionamentos;
V – Realizar pesquisas e estudos teórico-práticos relacionados à sua área;
VI – Produzir, publicar e apresentar trabalhos relacionados à área de atuação do Projeto;
VII – Realizar a supervisão direta aos bolsistas estudantes de graduação;
VIII – Realizar orientações sociais e o acompanhamento dos assistidos;
IX - Discutir os casos com as demais equipes do programa, visando trabalho inter e multidisciplinar.
X - Realizar relatórios das atividades em andamento;
XI - Planejar e executar projetos;
XII – Colaborar em todos os atos que se fizerem necessários, junto a Coordenação do Projeto e
de seu professor orientador, contribuindo para o bom desenvolvimento do mesmo
5.2 - Os bolsistas profissionais recém-formados em Serviço Social desenvolverão as atividades
abaixo descritas, sob a orientação da Coordenação do Projeto e de seu professor orientador:
I - Realizar ações sócio/educativas/preventivas, atendimento e acompanhamento social junto aos
assistidos do Patronato;
II – Realizar orientações sociais e o acompanhamento dos assistidos egressos do sistema
prisional e beneficiados com penas e ou medidas alternativas;
III - Traçar o perfil socioeconômico dos assistidos do Patronato;
IV - Realizar estudo social;
V- Proporcionar momentos de discussão e de reflexão sobre a prática profissional;
VI - Realizar ações para efetivação da prestação de serviço comunitário junto as instituições
acolhedoras dos assistidos do Programa;
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VII - Discutir os casos com as demais equipes do programa, visando trabalho inter e
multidisciplinar;
VIII - Produzir, publicar e apresentar trabalhos relacionados à área de atuação do Projeto em
conjunto com a coordenação;
IX - Realizar relatórios das atividades em andamento;
X - Planejar e executar projetos;
XI – Realizar pesquisas e estudos teórico-práticos relacionados à sua área;
XII – Supervisionar o estágio dos bolsistas graduandos da área de Serviço Social do projeto;
XIII - Colaborar em todos os atos que se fizerem necessários, junto à Coordenação do Projeto
para o seu bom desenvolvimento, inclusive na orientação dos bolsistas graduandos.
5.3 - Os bolsistas profissionais recém-formados de psicologia desenvolverão as atividades abaixo
descritas, sob a orientação da Coordenação do Projeto e de seu professor orientador:
I – Prestar atendimento psicológico aos assistidos;
II – Realizar orientações psicológicas e o acompanhamento dos assistidos egressos do sistema
prisional e beneficiados com penas e ou medidas alternativas;
II- Acompanhamento psicológico individual e/ou grupal aos assistidos;
lll- Supervisão direta aos bolsistas graduandos de sua área;
lV- Proporcionar momentos de discussão e de reflexão com as equipes sobre abordagens dos
assistidos;
V- Discutir os casos com as demais equipes do programa, visando trabalho inter e
multidisciplinar;
VI- Produzir, publicar e apresentar trabalhos relacionados à área de atuação do Projeto;
VII - Planejar e executar projetos;
VIII - Realizar relatórios das atividades em andamento;
IX– Realizar pesquisas e estudos teórico-práticos relacionados à sua área;
X - Colaborar em todos os atos que se fizerem necessários, junto a Coordenadora do Projeto para
o seu bom desenvolvimento, inclusive na orientação dos bolsistas graduandos, de sua área.
5.4 - Os bolsistas profissionais recém-formados em pedagogia desenvolverão as atividades abaixo
descritas, sob a orientação da Coordenação do Projeto e de seu professor orientador:
I – Orientação para reinserção no processo de escolarização e de formação/qualificação
profissional;
II - Atendimento, orientação e acompanhamento pedagógico aos assistidos egressos do sistema
prisional e beneficiados com penas e ou medidas alternativas;
lI - Supervisão direta aos bolsistas graduandos de sua área;
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IV - Discutir os casos com as demais equipes do projeto, visando trabalho inter e multidisciplinar;
V - Produzir, publicar e apresentar trabalhos relacionados à área de atuação do Projeto;
VI- Produzir, publicar e apresentar trabalhos relacionados à área de atuação do Projeto;
VII - Planejar e executar projetos;
VIII - Realizar relatórios das atividades em andamento;
IX – Realizar pesquisas e estudos teórico-práticos relacionados à sua área;
X - Colaborar em todos os atos que se fizerem necessários, junto à Coordenação do Projeto para
o seu bom desenvolvimento; inclusive na orientação dos bolsistas graduandos, de sua área.
6 – Das atividades a serem desempenhadas no projeto pelos bolsistas estudantes de
graduação:
6.1 - Os bolsistas estudantes de graduação realizarão as atividades respectivas à sua área,
conforme previsão no presente edital às atividades aos bolsistas profissionais recém-formados,
sob sua supervisão direta.

7. Da seleção:
7.1 – A seleção dar-se-á em duas etapas: prova escrita e análise de Currículo lattes.
I – A Prova escrita terá valor máximo de 8,0 pontos, sendo de caráter eliminatório. Será eliminado
o candidato que obtiver nota inferior a 4,0 pontos.
II - O Currículo terá valor máximo 2,0 pontos, sendo de caráter classificatório. Somente serão
aceitos currículos emitidos pela plataforma lattes, com cópias da documentação comprobatória,
em anexo. O candidato que não apresentar currículo neste formato e ou não apresentar as cópias
da documentação comprobatória, em anexo, terá sua nota zerada, nesta etapa.
III – A nota a ser atribuída aos candidatos será de no máximo 10,0 pontos.
7.2 - Todos os candidatos encaminharem a ficha de inscrição ao e-mail do Patronato e receberem
a confirmação de recebimento, ficam convocados a comparecer no dia 14 de dezembro de 2017,
pontualmente, às 13h30 horas, na sala 05 do Bloco A, UEPG Campus Central, para a entrega
da documentação exigida no presente edital e realização da prova escrita, sendo vedado o
ingresso do candidato, em qualquer hipótese, após o horário estipulado. O candidato deverá se
apresentar portando sua Carteira de Identidade ou outro documento oficial com foto, para fins de
identificação. Em caráter de orientação, recomenda-se aos candidatos a chegada ao local de
realização das provas com no mínimo 15 (quinze minutos) de antecedência.
7.2.1- Será excluído do processo de seleção o candidato que:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS
PROGRAMA PATRONATO DE PONTA GROSSA
a) For surpreendido, durante a realização da prova, conversando com outros
candidatos ou utilizando livros, notas ou impressos não permitidos.
b) Ausentar-se do local da prova sem autorização e acompanhamento dos responsáveis pelo
processo de seleção.
c) Não apresentar a documentação exigida nos artigos 8º e 12 deste edital.
7.2.2 - Para os candidatos bolsistas profissionais recém-formados em Direito, durante a realização
da prova será permitida apenas a consulta aos códigos sem comentários ou anotações.
7.2.3 - Na hipótese de igualdade/empate na nota final, terá preferência, o candidato que obtiver
maior nota na prova escrita. No caso de persistir o empate, o critério será a maior idade.
8. Da prova escrita aos candidatos a bolsistas profissionais recém-formados e a bolsistas
estudantes de graduação.
8.1 - A prova escrita terá duração de 02 (duas) horas e versará sobre os seguintes conteúdos:
8.1.1 - Para os candidatos às vagas de bolsistas profissionais recém-formados em Direito, a
prova consistirá na elaboração de uma peça que poderá versar sobre:
I – Livramento condicional;
II – Comutação de pena;
III – Remição penal;
IV – Indulto;
V – Progressão de regime;
VI – Reabilitação criminal;
VII – Mandado de Segurança Criminal;
VIII – Habeas Corpus;
IX – Pedido de Liberdade Provisória;
X – Recurso em sentido estrito;
XI – Recurso de apelação.
8.1.2 - Para os candidatos às vagas de bolsistas profissionais recém-formados em Serviço
Social, a prova será objetiva de múltipla escolha e terá 20 questões que poderão versar sobre:
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I – Serviço Social na área sociojurídica.
II – O Serviço Social e sua atuação no âmbito da aplicação e execução de Medidas e ou Penas
Alternativas.
III – Elaboração de Estudo social, perícias, laudos e pareceres técnicos;
IV – Referências:
a – ALAPANIAN, Silvia Colmán. Contribuição do Serviço Social para a aplicação de penas
alternativas.
Revista
Serviço
Social
em
Revista.
Disponível
em:
http://www.uel.br/revistas/ssrevista/c_v4n1_penas.htm.
b - BORGIANNI, Elisabete. Para entender o Serviço social na área sociojurídica. Revista Serviço
Social e Sociedade, São Paulo, v. 115, p. 407-441, Jul./Set. 2013.
c - CFESS, Conselho Federal de Serviço Social (org). O estudo social em perícias, laudos e
pareceres técnicos: contribuição ao debate no Judiciário, Penitenciário e na Previdência Social.7
ed. São Paulo: Cortez, 2007.
d - CFESS, Conselho Federal de Serviço Social. A atuação de assistentes sociais no
sóciojurídico: subsidio para reflexão. Brasília. 2014.
e - FAVERO, Eunice. Instruções sociais de processos, sentenças e decisões. In: Serviço Social:
direitos sociais e competências profissionais – Brasília: CFESS/ABPESS, 2009. Disponível em:
www.cressrn.org.br/files/arquivos/8W95x91Vh0eXhsCK46ge.pdf
8.1.3 - Para os candidatos às vagas de bolsistas profissionais recém-formados em psicologia,
a prova será objetiva de múltipla escolha e terá 20 questões que poderão versar sobre:
I – Código de Ética do Profissional Psicólogo;
II – Psicologia Social: Atitudes; Processo de Socialização; Identidade; Comunicação; Grupos;
Tipos de Grupos; Teorias sobre Grupos; Processos Grupais; Processos de Influência Social;
Grupo Operativo; Identidade;
III – Psicologia Comunitária;
IV- Psicoterapias: Individual/Grupal/Familiar;
V- Psicopatologia: Transtornos Mentais;
VI – Legislações e Portarias relativas à Saúde Mental; Redes de Atenção Psicossocial;
Planejamento e Implantação de Equipamentos Substitutivos (CAPS I E II, CAPS AD, CAPS
INFANTIL, Residências Terapêuticas e outros).
VII - Lei Maria da Penha - Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.
VIII- Fundamentos da Psicologia Forense (Conceito; Avaliação, tratamento e consultoria em
psicologia forense; Testemunho pericial e o papel de um perito.
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8.1.4 - Para os candidatos à vaga de bolsistas profissionais recém-formados em pedagogia,
a prova será objetiva de múltipla escolha e terá 20 questões que poderão versar sobre:
I – Conhecimentos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96);
II – Conhecimentos sobre a Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e Adultos e
Educação Profissional de Nível Técnico;
III – Conhecimentos na área de Educação em Direitos Humanos, Educação para a Diversidade,
Cidadania e Inclusão Social;
8.1.5 - Para os candidatos às vagas de bolsistas estudantes do curso de Direito, a prova
objetiva e consistirá em 10 questões de múltipla escolha, abrangendo as seguintes matérias:
I – Noções gerais de Direito Penal;
II – Noções gerais de Direito Processual Penal;
III – Noções gerais de Direito Constitucional;
IV – Direito Penitenciário – Lei de Execução Penal;
8.1.6 - Para os candidatos às vagas de bolsistas estudantes do curso de Serviço Social, a
prova será objetiva e consistirá em 10 questões de múltipla escolha que poderá versar sobre:
I – Serviço Social na área sociojurídica.
II – O Serviço Social e sua atuação na implementação de Medidas e ou Penas Alternativas.
III – Elaboração de Estudo social, perícias, laudos e pareceres técnicos;
IV – Referências:
a – ALAPANIAN, Silvia Colmán. Contribuição do Serviço Social para a aplicação de penas
alternativas.
Revista
Serviço
Social
em
Revista.
Disponível
em:
http://www.uel.br/revistas/ssrevista/c_v4n1_penas.htm.
b - BORGIANNI, Elisabete. Para entender o Serviço social na área sociojurídica. Revista Serviço
Social e Sociedade, São Paulo, v. 115, p. 407-441, Jul./Set. 2013.
c - CFESS, Conselho Federal de Serviço Social (org). O estudo social em perícias, laudos e
pareceres técnicos: contribuição ao debate no Judiciário, Penitenciário e na Previdência Social.7
ed. São Paulo: Cortez, 2007.
d - CFESS, Conselho Federal de Serviço Social. A atuação de assistentes sociais no
sóciojurídico: subsidio para reflexão. Brasília. 2014.
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e - FAVERO, Eunice. Instruções sociais de processos, sentenças e decisões. In: Serviço Social:
direitos sociais e competências profissionais – Brasília: CFESS/ABPESS, 2009. Disponível em:
www.cressrn.org.br/files/arquivos/8W95x91Vh0eXhsCK46ge.pdf
8.1.7 - Para os candidatos à vaga de bolsistas estudantes do curso de Administração, a prova
será objetiva e consistirá em 10 questões de múltipla escolha que poderá versar sobre os
seguintes assuntos, conforme as referências apresentadas.
I - Administração Geral
II - Teoria Geral da Administração
III – Empreendedorismo
IV - Referência Bibliográfica
a - Oliveira, Djalma de Pinho Rebouças de. Introdução à Administração: teoria e prática. São Paulo:
Editora Atlas S.A., 2009.
b - Lacombe, Francisco; Heilborn, Gilberto. Administração: princípios e tendências. 2ª ed. São Paulo:
Editora Saraiva, 2009.
c - Montana, Patrick J.; Charnov, Bruce H. Administração. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009
d - Robbins, Stephen Paul. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2006
e - Chiavenato, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 8ª ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2011.
f - Salim, César Simões. Construindo Planos de Negócios. 3ª ed.RJ: Elsevier, 2005.
g - Dornelas, José Carlos Assis. Empreendedorismo para Visionários. Rio de Janeiro: Empreende
/ LTC, 2016.
h - Dornelas, José Carlos Assis. Plano de Negócios: seu guia definitivo. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011.
i - Dornelas. José Carlos Assis. Empreendedorismo – Transformando ideias em negócios. 4ª ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
8.1.8 - Para os candidatos às vagas de bolsistas estudantes do curso de Psicologia, a prova
será objetiva consistirá em 10 questões de múltipla escolha que poderá versar sobre:
I – Código de Ética do Profissional Psicólogo;
II- Resolução CFP Nº. 010/05; Resolução CFP Nº. 016/2000; Resolução CFP Nº. 012/2005;
Resolução CFP Nº. 002/2003; Resolução CFP Nº. 007/2003;
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III – Psicologia Social: Atitudes; Processo de Socialização; Identidade; Comunicação; Grupos;
Tipos de Grupos; Teorias sobre Grupos; Processos Grupais; Processos de Influência Social;
Grupo Operativo; Identidade;
IV – Teorias da Personalidade;
V - Psicopatologia: Transtornos Mentais.
VI - Lei Maria da Penha - Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.
VII- Fundamentos da Psicologia Forense (Conceito; Avaliação, tratamento e consultoria em
psicologia forense; Testemunho pericial e o papel de um perito.
8.1.9 - Para os candidatos às vagas de bolsistas estudantes do curso de Pedagogia, a prova
será objetiva consistirá em 10 questões de múltipla escolha que poderá versar sobre:
I – Conhecimentos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96);
II – Conhecimentos sobre a Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e Adultos e
Educação
Profissional
de
Nível
Técnico;
III – Conhecimentos na área de Educação em Direitos Humanos, Educação para a Diversidade,
Cidadania e Inclusão Social;
9. Da análise de currículo:
9.1 – A análise do currículo lattes, para fins de atribuição de nota ao candidato, levará em
consideração a devida comprovação documental, mediante a conferência das fotocópias dos
documentos comprobatórios anexos ao mesmo, que terão sido conferidos aos originais, na data e
horário previsto para a prova escriva, em momento anterior ao início da mesma.
10. Do resultado final:
10.1 - A relação dos candidatos aprovados para o cadastro de reserva será, oportunamente,
divulgada por meio de edital publicado na página da UEPG, (http://portal.uepg.br/) no link:
Universidade Sem Fronteiras.
11. Dos requisitos para a composição do cadastro de reserva, convocação, celebração do
termo de compromisso e início das atividades no projeto:
11.1 – Em caso do cumprimento da condição a que se vincula o presente edital, deste ser
devidamente aprovado, conforme regras do edital USF/SETI 04/2017 e da UEPG e a SETI/SESP
celebrarem termo de cooperação para a execução do mesmo, os candidatos aprovados que
comporão o cadastro de reserva do Projeto “Programa Patronato de Ponta Grossa”, a
coordenação procederá a publicação de novo edital informando a esse respeito, ocasião em que
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fará a convocação dos candidatos para suprir as vagas a serem abertas. A publicização das
respectivas informações decorrentes deste edital será realizada na página oficial da UEPG, na
internet, no link Universidade Sem Fronteiras. Recomenda-se que os candidatos aprovados
acompanhem o fluxo de informações pelo respectivo link.
11.2 - Em caso de futura abertura de vaga, os requisitos e documentação exigidos do candidato
para a celebração do tempo de compromisso e início das atividades no projeto consistem em:
I – Dos requisitos e documentação para bolsistas profissionais recém-formados:
a. Ser graduado há, no máximo 03 (três) anos, a contar da data de sua colação de grau até a
seleção;
b. Apresentar declaração, devidamente assinada, de que não possui qualquer vínculo
empregatício e não recebe qualquer bolsa, conforme modelo constante no anexo III do presente
edital;
c. Apresentar fotocópia de comprovante de que está devidamente regularizado na OAB-PR, aos
candidatos às vagas de bolsistas profissionais recém-formados em Direito, acompanhado do
original para conferência;
d. Apresentar fotocópia de comprovante de inscrição no Conselho Regional de Serviço Social,
aos candidatos às vagas de bolsistas recém-formados em Serviço Social, acompanhado do
original para conferência;
e. Apresentar fotocópia de comprovante de inscrição no Conselho Regional de Psicologia, aos
candidatos às vagas de bolsistas profissionais recém-formados em Psicologia, acompanhados do
original para conferência;
f. Apresentar fotocópia do diploma e ou certificado de graduação e histórico escolar de graduação,
acompanhados dos originais para conferência;
g. Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF)
acompanhados dos originais para conferência.
h. Apresentar comprovante de residência.
II – Dos requisitos e documentação exigidos para bolsistas estudantes de graduação:
a. Apresentar fotocópia de declaração atualizada de que está devidamente matriculado no curso
de sua área de candidatura, em Instituição de Ensino Superior do Estado do Paraná, conforme
exigido no presente edital, acompanhada do original para conferência;
b. Apresentar declaração, devidamente assinada, de que não possui qualquer vínculo
empregatício e não recebe qualquer tipo bolsa, conforme modelo constante no anexo III do
presente edital;
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c. Apresentar fotocópia do Histórico escolar atualizado, acompanhado do original para
conferência;
d. Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF),
acompanhados dos originais para conferência;
e. Apresentar declaração, devidamente assinada, de que possui disponibilidade para a realização
de suas atividades como bolsista graduando no período vespertino, conforme modelo constante
no anexo IV, do presente edital.
f. Apresentar comprovante de residência.
11.3 – O termo de compromisso firmado entre o Projeto e o bolsista profissional recém-formado e
com o bolsista estudante de graduação terá duração desde a data de sua celebração até 31 de
dezembro de 2018, e poderá ser rescindido a qualquer tempo pelas partes, reservando-se o dever
de comunicação com 30 dias de antecedência.
11.4 – Havendo rescisão do termo de compromisso por qualquer uma das partes, durante o
período de vigência do Projeto, a coordenação do projeto convocará o próximo candidato
classificado da lista de aprovados, constantes no cadastro de reserva, para ocupar a respectiva
vaga aberta.
12. Dos recursos e casos omissos:
12.1 - Não caberá recurso contra a decisão proferida pela banca de seleção e os casos omissos
serão resolvidos pela Coordenação do projeto.
13. Das disposições finais:
13.1 – A celebração do termo de compromisso para a realização das atividades no projeto, bem
como o pagamento das bolsas, ficam condicionados à aprovação do Projeto “Programa Patronato
de Ponta Grossa” no edital USF/SETI/SESP 04/2017 e à efetiva celebração do Termo de
Cooperação entre a SETI/SESP e a UEPG para execução do projeto.
13.2 – O prazo de validade do processo seletivo será até dia 31 de dezembro de 2018.
13.3 - O candidato à vaga de bolsista recém-formado que estiver em vias de provável conclusão
do curso de graduação, se classificado, será automaticamente, inserido em cadastro de reserva,
ficando condicionada sua inserção no projeto, se convocado for, à apresentação dos documentos
comprobatórios de sua formação e colação de grau, somado aos demais documentos e requisitos
exigidos à área, no ato do aceite de vaga.
13.4 - O candidato que vier a ser convocado, na condição do item anterior, que comparecer para
ato de aceite de vaga e apresentar documento comprobatório de conclusão do curso, porém não
tenha ainda realizado a respectiva colação de grau, será conduzido ao final da respectiva lista de
classificados, mantendo-se assim ativo no cadastro de reserva, o que será, devidamente,
publicado, em edital específico. Se o candidato convocado não comparecer para o aceite da vaga,
estará automaticamente desclassificado.
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13.5 – Os candidatos a bolsistas recém-formados, aprovados no presente processo de seleção,
que constarem no cadastro de reserva, ao concluírem 3 (três) anos de formação a contar da data
de sua colação de grau, estarão, automaticamente, eliminados.
Ponta Grossa, 04 de dezembro de 2017.

Profa. Dra. Silmara Carneiro e Silva
Coordenadora do PROGRAMA PATRONATO DE PONTA GROSSA
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ANEXO I – EDITAL 025/2017
PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS/PATRONATO - EDITAL 04/2017
Subprograma INCLUSÃO E DIREITOS SOCIAIS
PROGRAMA PATRONATO DE PONTA GROSSA
FICHA DE INSCRIÇÃO
CANDIDATOS A BOLSISTAS PROFISSIONAIS RECÉM-FORMADOS
Nome do Candidato: ______________________________________________
Curso: _________________________________________________________
Data de Colação de Grau: __________________________________________
Se em vias de formação assinale um X aqui: (

)

Endereço residencial: _____________________________________________
Complemento: ________________________ Bairro: _____________________
Cidade: __________________ Estado: ____________ CEP: ______________
Telefones: (____) ________________________ (___) ___________________
E-mail:__________________________________________________________

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS
PROGRAMA PATRONATO DE PONTA GROSSA

ANEXO II – EDITAL 025/2017
PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS/PATRONATO - EDITAL 04/2017
Subprograma INCLUSÃO E DIREITOS SOCIAIS
PROGRAMA PATRONATO DE PONTA GROSSA

FICHA DE INSCRIÇÃO
CANDIDATOS A BOLSISTAS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO

Nome do Candidato: ______________________________________________
Curso: _________________________________________________________
Ano/série:_______________________________________________________
Turno:__________________________________________________________
RA: ____________________________________________________________
Endereço residencial: _____________________________________________
Complemento: ________________________ Bairro: ____________________
Cidade: __________________ Estado: ____________ CEP: ______________
Telefones:(____) ________________________ (___) ____________________
E-mail:__________________________________________________________
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ANEXO III – EDITAL 025/2017
PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS/PATRONATO - EDITAL 04/2017
Subprograma INCLUSÃO E DIREITOS SOCIAIS
PROGRAMA PATRONATO DE PONTA GROSSA
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO E DE QUE NÃO RECEBE
QUALQUER TIPO DE BOLSA E QUE ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS E EXIGÊNCIAS
DO EDITAL 025/2017 - PATRONATO

Eu

____________________________________________________,

RG:

______________________ declaro, para os devidos fins, que não possuo vínculo empregatício e
que não recebo qualquer típo de bolsa, estando de acordo com as normas e exigências constantes
no edital 025/2017 do Programa Patronato de Ponta Grossa, conforme o edital 04/2017 PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS/PATRONATO, Subprograma INCLUSÃO E
DIREITOS SOCIAIS, Programa Patronato de Ponta Grossa.
Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Ponta Grossa, _______ de ____________________ de 2017.

_______________________________________________________________
Nome e Assinatura do candidato

(TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS E CONVOCADOS DEVERÃO ENTREGAR ESTA
DECLARAÇÃO, DEVIDAMENTE ASSINADA, NO DIA DA ASSINATURA DO TERMO DE
COMPROMISSO)
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ANEXO IV – EDITAL 025/20157
PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS/PATRONATO - EDITAL 04/2017
Subprograma INCLUSÃO E DIREITOS SOCIAIS
PROGRAMA PATRONATO DE PONTA GROSSA
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMO
BOLSISTA ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO DO PROGRAMA PATRONATO DE PONTA
GROSSA NO PERÍODO VESPERTINO

Eu _______________________________________________________
RG: ________________ declaro que tenho disponibilidade para realizar as atividades como
bolsista graduando do Programa Patronato de Ponta Grossa no período da tarde.
Por ser verdade, firmo a presente declaração.
Ponta Grossa, _______ de ____________________ de 2017.

_______________________________________________________________
Nome e Assinatura do candidato

(TODOS OS CANDIDATOS A BOLSISTAS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM DIREITO,
SERVIÇO SOCIAL, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO APROVADOS E
CONVOCADOS, DEVERÃO ENTREGAR ESTA DECLARAÇÃO, DEVIDAMENTE ASSINADA,
NO DIA DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO)
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ANEXO V– EDITAL 025/2017
PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS/PATRONATO – EDITAL
04/2017
Subprograma INCLUSÃO E DIREITOS SOCIAIS
PROGRAMA PATRONATO DE PONTA GROSSA

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES
Candidato/a: ___________________________________________________
Bolsista: ( )

Profissional Recém-formado

Área: ( ) Direito ( ) Serviço Social

( ) Estudante de Graduação

( ) Pedagogia ( ) Psicologia

1.0 TÍTULOS ACADÊMICOS – (0,3)
1.1- Participação em cursos e ou mini-cursos correlatos à área de

( ) Administração

CALCULO DE PONTOS
Nº de horas=

x 0,01

LIMITE
0,3

formação;
SUBTOTAL

0,3

2.0- ATIVIDADES EXTRADURRICULARES – (0,8)
2.1- Estágio na área

Nº de meses=

.x0,10

0,4

2.2- Estágio em área correlata

Nº de meses=

x0,10

0,3

2.3- Participação em comissões organizadoras de eventos

Nº de horas=

x 0,20

0,1

SUBTOTAL

0,8

3.0- OUTRAS ATIVIDADES - (0,9)
3.1- Participação em Projetos de extensão na área ou área correlata

Nº de horas =

x 0,01

0,3

3.2- Artigos ou resumos publicados na área em revistas ou anais de

Nº de artigos=

x 0,10

0,2

Nº de trabalhos=

x0,10

0,3

Nº de eventos =

x 0,02

0,1

eventos científicos
3.3- Apresentação de trabalhos em Congressos, Seminários,
Simpósios e Similares na área
3.4 – Participação em eventos científicos. (Congressos, simpósios,
seminários, palestras, conferências e outros eventos)
SUBTOTAL

0,9

TOTAL DE PONTOS

2,0

PONTOS
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ANEXO VI– EDITAL 025/2017
PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS/PATRONATO – EDITAL
04/2017
Subprograma INCLUSÃO E DIREITOS SOCIAIS
PROGRAMA PATRONATO DE PONTA GROSSA
RESULTADO FINAL POR CANDIDATO
Candidato/a:
___________________________________________________________________
Bolsista: ( )

Profissional Recém-formado

Área: ( ) Direito ( ) Serviço Social

( ) Estudante de Graduação

( ) Pedagogia ( ) Psicologia

( ) Administração

Total de Pontos = 8,0 (Prova Escrita - PE) + 2,0 (Currículo Lattes - CL) = 10,0 (Nota Final - NF)

Nota do candidato = _______ (PE) + ______ (CL) = ______ (NF)

Nome e assinatura do Professor (a). Examinador (a) :
___________________________________________________________________
Data da avaliação: __/__/____

