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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS 

PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS-SETI/UEPG 

Subprograma: Apoio à Saúde 

Edital nº 02/2018 
referente edital 07/2017 -PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS - USF 

UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ – UGF 
 

As instituições acima relacionadas comunicam aos interessados que estarão recebendo 
inscrições para o processo de seleção visando o preenchimento de vaga para bolsista no 

Programa de Extensão Universitária/Universidade Sem Fronteiras, Projeto intitulado 
“Saúde Bucal Materno-Infantil/SBMI – Pré-natal odontológico das gestantes de a alto 

risco”. 

1- Quanto à vaga para Egressos 

O presente edital tem como objetivo o preenchimento de 01 (uma) vaga de bolsista, 
podendo concorrer egresso Bacharel em Odontologia formados na Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG) que tenham concluído sua graduação no máximo 03 (três) anos 
até a data da seleção. 

Os bolsistas aprovados no processo de seleção previstos neste edital 
desempenharão suas funções cumprindo carga horária de 30 (trinta) horas semanais, com 
atividades previstas também para finais de semana, recebendo auxílio financeiro de R$ 
2.000,00 (dois mil reais) mensais, durante o período de 12 meses.  

 

2 – Das inscrições 

As inscrições serão realizadas na Ala de Administração do Hospital/COREMU (com 
a Maria), localizado no piso II do Campus de Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, sala da COREMU, no período de 20 a 24 de agosto de 2018 das 7:00 às 12:00.  

 

Documentação a ser apresentada na inscrição: 

• Histórico Escolar; 
• Diploma reconhecido pelo MEC; 
• Curriculum lattes atualizado com documentos comprobatórios; 
• Preenchimento de ficha de inscrição no local; 
• Declaração de dedicação de 30 horas semanais ao projeto, no local. 
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3 – Da Seleção 

Análise de documentos e entrevista com os candidatos, por ordem de inscrição, a 
ser realizada no dia 28 de agosto, no período de 10:00 às 12:00h, no Hospital UEPG, na 
ala da administração. 

 

4 – Da divulgação do resultado 

O Edital com o resultado será divulgado na página da UEPG até quinze dias uteis 
após a entrevista (www.uepg.br). 

 

5- Do início das atividades  

As atividades do projeto só terão início após a assinatura do termo de cooperação e 
da liberação dos recursos financeiros pelo Fundo Paraná, portanto a contratação do 
bolsista está condicionada mediante a disponibilidade de recursos da SETI e seu devido 
repasse ao projeto, que caso essa disponibilidade e esse repasse não ocorra, não existirá 
a contratação do mesmo. 

 

 

Ponta Grossa, 02 de agosto de 2018. 

 

 

Profa Fabiana B Teixeira Alves 

Coordenadora do Projeto 
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