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INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS 
 
 

EDITAL IESOL No 06/2018 
 
 

A INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS – IESOL comunica que estão 
abertas as inscrições para o preenchimento de 02 (duas) vagas para bolsista recém-
formado (até 3 anos) em um dos seguintes cursos: Administração, Economia, Geografia, 
História, Psicologia, e Serviço Social, para integrar o projeto “Economia Solidária como 
alternativa de superação da vulnerabilidade social em municípios dos Campos 
Gerais-PR”, aprovado pela SETI – Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
em execução pela IESol, através do Programa Universidade Sem Fronteiras. 
 
A carga horária a ser cumprida é de 30 (trinta) horas semanais, de acordo com o plano de 
trabalho definido, com bolsa no valor de R$ 2.000,00 por mês, com contratação de 12 
(doze) meses (não há previsão de férias para a equipe de técnicos do projeto no mês de 
janeiro/2019).A contratação está condicionadaa assinatura do Termo de Cooperação ou 
Convênio entre SETI e UEPG, bem como a liberação dos recursos financeiros por parte 
da SETI. Portanto, a aprovação neste processo de seleção NÃO é garantia de 
contratação.  
 
Os objetivos do projeto são:  1- Atuar com grupos de usuários de Centros de Assistência 
municipais visando a inclusão produtiva e cultural; 2- Realizar  atividades de formação 
continuada em Economia Solidária voltadas para jovens e adolescentes em escolas e 
colégios; 3- Apresentar a Economia Solidária como alternativa de geração de trabalho e 
renda a jovens  e adolescentes em situação de vulnerabilidade social; 4-  Apresentar a 
Economia Solidária para gestores públicos; 5- Realizar  atividades de formação em 
Economia Solidária  para públicos diversos; 6- Divulgar ações do projeto. 
 
Os candidatos interessados devem ler integralmente e com muita atenção o 
presente Edital, sendo que a inscrição no processo corresponde a ciência e a 
concordância com os termos deste Edital de seleção. Mais informações poderão 
ser obtidas pelo telefone (42) 3220-3466 ou (42)3220-3465; no horário das 14:00 às 
17:00 horas, mas não serão atendidos solicitações de esclarecimentos de 
informações que estão claramente definidas no Edital. 
 
1 – REQUISITOS EXIGIDOS: 
a) Graduação em dos seguintes cursos superiores: Administração, Economia, Geografia, 
História, Psicologia e Serviço Social, que tenham concluído sua graduação há no máximo 
03 (três) anos da data da colação de grau. 
b) Experiência de atuação de pelo menos 6 (seis) meses em projetos extensionistas, com 
apresentação e entrega, no momento da inscrição, de documento de comprovação. 
c)Trabalhosacadêmicos (trabalho completo ou resumo expandido) publicado em 
periódicos acadêmicos ou em Anais de eventos acadêmicos   sobre temas relacionados à 
extensão e/ou Economia Solidária, com apresentação e entrega, no momento da 
inscrição, de documento de comprovação(comprovação de pelo menos 01 (um) trabalho). 
d) Experiênciade atuação em Incubadoras Universitárias de Economia Solidária (pelo 
menos seis meses de experiência de atuação, como técnico, ou residente, ou voluntário, 
ou bolsista estagiário, ou estagiário profissional), com apresentação e entrega, no 



momento da inscrição, de documento de comprovação. 
 
 
OBS: sem a comprovação documental dos requisitos exigidos não será aceita a 
inscrição. 
 
2 – REQUISITOS DESEJÁVEIS: 
a) Carteira de motorista “B”; 
b) Disponibilidade de tempo para viagens; 
c) Disponibilidade para trabalhar de segunda à sexta nos turnos matutino e/ou vespertino 
e,eventualmente, nos finais de semana e à noite, de acordo com as necessidades do 
projeto; 
d) Conhecimentos Básicos em Word, Excel e Internet. 
 
3 – INSCRIÇÃO: 
PERÍODO: 15/08/2018 a 22/08/2018 
LOCAL: Sede da IESol na Rua Cel. Bittencourt 625, piso superior, Edifício Imperador, das 
14h às 17h, próximo ao Campus Central da UEPG. 
 
 
4 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 
a) Diploma de graduação, certidão de conclusão de curso ou de integralização de 
currículo ou de provável concluinte para o presente ano letivo; 
b) Fotocópia da Carteira de Identidade; 
c) Fotocópia do CPF; 
d) Curriculum Lattes, com cópias dos documentos de comprovação das informações que 
estarão sob exame, não sendo necessário juntar documentos de comprovação de 
atividades que não serão examinadas pela Comissão de Seleção. 
e) histórico escolar. 
 
OBS: Na data da assinatura do contrato, os candidatos aprovados deverão 
apresentar comprovante de conclusão de curso. 
 
 
ATENÇÃO: A FICHA DE INSCRIÇÃO (ANEXO 1), DEVERÁ SER PREENCHIDA E 
ENTREGUE JUNTO COM OS DOCUMENTOS ACIMA LISTADOS NO ATO DA 
INSCRIÇÃO. 
 
 
5 – PROCESSO DE SELEÇÃO: 
Primeira etapa: Conferência dos documentos exigidos, baseado na documentação de 
comprovação do Currículo Lattes. Os candidatos que não atenderem os requisitos 
exigidos serão eliminados e não participarão da segunda etapa.  O resultado da primeira 
etapa será divulgado em Edital, com os nomes dos candidatos que foram aprovados para 
segunda etapa do processo de seleção. 
 
Segunda etapa: entrevista, que acontecerá no dia 27/08/2018, segunda-feira, às 14 h, 
sala 07, Bloco A, do Campus Central da UEPG. 
 
 
 
 



 
 
6 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 
Os resultados serão divulgados a partir do primeiro dia posterior à realização da segunda 
etapa do processo de seleção no site da UEPG. No Edital com o resultado final constarão 
as orientações relacionadas ao processo de contratação dos aprovados. 
 
 
 

 
Ponta Grossa, 14 de agosto de 2018. 

 
 
 
 

Prof. Luiz Alexandre Gonçalves Cunha 
Coordenador Técnico/Científico do Projeto 

Coordenador da IESOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Eu, __________________________________________________________________ 

brasileiro (a) portador (a) da Célula de Identidade 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 número ___________ - __________, endereço eletrônico (e-mail) 

_________________________________________, graduado (a)  no  ano de______ no 

curso __________________________________tendo em vista a abertura de inscrição 

para graduados, conforme o Edital IESol no 06/2018, 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 

 
 
 



 


