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EDITAL 02/2018 - NÚCLEO EXTESIONISTA RONDON (NER-UEPG) 

PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS 

SUBPROGRAMA EDUCAÇÃO 

 

O Coordenador do Projeto “NÚCLEO EXTESIONISTA RONDON – NER-UEPG” da UEPG, aprovado pelo Edital 

07/2017 do Programa de Extensão Universitária – Universidade Sem Fronteiras 2018 – da Secretaria de 

Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI/PR, 

 

RESOLVE 

 

TORNAR PÚBLICO A SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS RECÉM-FORMADOS NAS ÁREAS DE FÍSICA, QUÍMICA, 

BIOLOGIA, GEOGRAFIA, ADMINISTRAÇÃO, FARMÁCIA, ENGENHARIA DE SOFTWARE, ENGENHARIA DE 

COMPUTAÇÃO E JORNALISMO, PARA ATUAREM, COMO BOLSISTAS EXTENSIONISTAS, NO PROJETO 

“NÚCLEO EXTESIONISTA RONDON – NER-UEPG”. 

 

DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

As inscrições poderão ser feitas por todos os interessados que preencherem os requisitos deste edital. O 

não atendimento implicará automaticamente na desclassificação. A inscrição para o Processo Seletivo de 

candidatos deverá ser efetuada pelo próprio candidato ou procurador devidamente constituído, período 

de 27/08/2018 a 30/08/2018 (até às 17h 00min), na secretaria da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Culturais, Praça Marechal Floriano Peixoto, 129. Não serão aceitas inscrições por correio ou via e-mail, 

somente pelo candidato conforme horários de expediente da secretaria da Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Culturais, Praça Marechal Floriano Peixoto, 129. 

 

DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA NO ATO DA INSCRIÇÃO 

No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes documentos, observando-se os requisitos do 

Subprograma: Educação. 

i - Ficha de Inscrição preenchida (ANEXO I deste Edital); 

ii – Proposta de Ações de Extensão (ANEXO II deste Edital); 

iii - Cópia dos seguintes documentos: Identidade, CPF, Título de Eleitor e Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH); 

iv - Curriculum Lattes atualizado; 

v - Histórico escolar do curso de graduação exigido para a vaga (Física, Química, Biologia, 

Geografia, Administração, Farmácia, Engenharia de Software, Engenharia de Computação e 

Jornalismo);  
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vi - Fotocópia do Diploma de Graduação ou equivalente (Física, Química, Biologia, Geografia, 

Administração, Farmácia, Engenharia de Software, Engenharia de Computação e Jornalismo). 

 

DA SELEÇÃO 

A seleção será composta por 02 (duas) etapas: Análise do Curriculum Lattes, e Defesa da Proposta de 

Ações de Extensão (DPAE), que será realizada pelo coordenador do projeto. 

1ª Etapa: Análise do Curriculum Lattes – critérios: 

a) ter apresentada a documentação exigida dentro do prazo previsto neste Edital; 

b) será exigida graduação OBTIDA há no máximo 03 (três) anos à época da seleção, ou seja, a 

partir de julho do ano de 2015; 

b) para contagem de pontos dos documentos constantes no Curriculum Lattes, será utilizada a 

tabela constante no Anexo II deste Edital. 

2ª Etapa: Defesa da Proposta de Ações de Extensão (DPAE) 

a) Dia 11/09/2018, na sala L38, Bloco L no Campus Uvaranas, a partir das 13h 30min, os 

candidatos que forem aprovados na 1ª etapa. 

b) os candidatos selecionados para Defesa da Proposta de Ações de Extensão (DPAE) serão 

informados, por meio de edital a ser fixado nas dependências da UEPG e divulgado no dia 

05/09/2018 no endereço eletrônico www.uepg.br sobre o local e horário da entrevista. 

 

DAS VAGAS 

São disponibilizadas 01 (uma) vaga para: 

a) Profissional Recém-Formado de Nível Superior portador de Diploma de: Física, Química, 

Biologia, Geografia, Administração, Farmácia, Engenharia de Software, Engenharia de 

Computação e Jornalismo. 

b) Podem candidatar-se para esta modalidade de bolsa, profissionais recém-formados que 

tenham concluído sua graduação há no máximo 03 (três) anos à época da seleção, ou seja, a 

partir de agosto do ano de 2015; 

c) O candidato deve ter concluído o ensino superior e não pode ter vínculo empregatício de 

qualquer tipo ou estar recebendo qualquer outro tipo de bolsa.  

d) O profissional selecionado receberá orientação e supervisão do coordenador e orientadores. 

e) A carga horária diária será de 08 (oito) horas e a semanal de 40 (quarenta) horas de 

atividades, em um plano de trabalho com duração prevista para 12 (doze) meses. 

 

DAS AVALIAÇÕES 

A avaliação abrangerá Análise do Curriculum Lattes, Proposta de Ações de Extensão (PAE) e Defesa da 

Proposta de Ações de Extensão (DPAE); 
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i - Para o Exame do Curriculum Lattes serão considerados os documentos apresentados no ato 

da inscrição e a pontuação será de acordo com a tabela do Regulamento da Contagem de Títulos 

(Anexo III deste Edital); 

ii -Proposta de Ações de Extensão (PAE) a serem desenvolvidas, elaborado segundo os critérios 

do Anexo II deste Edital. O tema da Proposta de Ação de Extensão deve estar relacionado com a 

área de formação do candidato. 

iii - Defesa da Proposta de Ações de Extensão (DPAE), com duração de 10 a 15 minutos. Os 

candidatados serão questionados sobre a Proposta de Ações de Extensão e a disponibilidade para 

o exercício das atividades; 

iii - O não comparecimento no horário da Defesas da Proposta de Ações de Extensão implicará 

na eliminação do candidato; 

A Média Final (MF) será calculada conforme a seguinte fórmula, sendo: 

MF = [(PAE x 3) + (DPAE x 2) + (T - Nota de Títulos x 5)] ÷ 10). 

a) PAE: nota da Proposta de Ações de Extensão (com valor de 0 a 10); 

b) DPAE: Defesa da Proposta de Ações de Extensão (com valor de 0 a 10); 

b) T: nota do Exame do Curriculum Lattes (com valor de 0 a 10) – resultante da soma dos pontos 

atribuídos de acordo com a documentação apresentada pelo candidato no ato da inscrição, 

observados os limites previstos. 

 

DAS BOLSAS: VALOR, PERÍODO E EXECUÇÃO 

Os candidatos deverão ter flexibilidade de horários e disponibilidade para viajar. 

O valor estipulado para a bolsa equivale ao que estabelece o EDITAL Nº 07/2017 – Programa de Extensão 

Universitária/Universidade sem Fronteiras – da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior – SETI/PR sendo: 

i - 01 (uma) bolsa para profissional recém-formado de nível superior no valor mensal de R$ 

2.000,00 (dois mil reais).  

ii - A carga horária diária será de 08 (oito) horas e a semanal de 40 (quarenta) horas de atividades, 

em um plano de trabalho com duração prevista para 12 (doze) meses.  

iii - O profissional recém-formado selecionado receberá orientação e supervisão do coordenador 

e dos orientadores do projeto. 

iv - A contratação do bolsista selecionado acontecerá mediante a disponibilidade de recursos 

da SETI e seu devido repasse ao projeto. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

i - Não será admitida, em hipótese alguma, juntada de documentos ou aditamentos após o 

encerramento do prazo das inscrições. 
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ii - Em caso de empate, será dada preferência, para fins de classificação, ao candidato: 

A. Que estiver tenha concluído o curso em Instituição de Ensino Superior Pública; 

B. Que tenha a maior nota no Exame de Títulos; 

C. Que tenha a maior idade. 

iii - A aprovação não gera direito à contratação. 

iv - A admissão obedecerá à ordem rigorosa de classificação e o termo de compromisso será 

temporário, conforme as normas do programa. 

v - A contratação do bolsista selecionado acontecerá mediante a disponibilidade de recursos 

da SETI e seu devido repasse ao projeto. 

 

DA PUBLICIDADE: 

Publique-se pelo site www.uepg.br, ou nas dependências da UEPG e divulgue-se pelos diversos veículos 

de comunicação e pelos meios públicos eventuais. 

 

ANEXOS 

ANEXO I - Ficha de Inscrição 

ANEXO II - Proposta de Ações de Extensão 

ANEXO III – Tabela para Contagem dos Títulos 

 

 

 

Ponta Grossa, 24 de agosto de 2018. 

 

 
ASSINADO NO ORIGINAL 

Prof. Dr. Silvio Luiz Rutz da Silva 

Coordenador(a) do Projeto 

NÚCLEO EXTESIONISTA RONDON – NER-UEPG 
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ANEXO I - EDITAL 02/2018 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO (O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS É OBRIGATÓRIO) 

REQUERENTE 

 

Nome: 

_____________________________________________________________________________________ 

Endereço Residencial: (rua / avenida / número / complemento / bairro / CEP): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Município: ____________________________________________________________________________ 

Telefone Residencial: (____) __________________ Celular: (____) _______________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________ 

 

Graduação 

Curso / Ano de conclusão:_______________________________________________________________ 

Instituição: ___________________________________________________________________________ 

 

Participou de outro(s) projeto(s) de extensão: Não (   )  Sim (   ) – Qual(is)? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO NEM RECEBE QUALQUER TIPO DE BOLSA 

 

Declaro que li e estou de acordo com as normas e exigências do EDITAL 01/2018 - NÚCLEO EXTESIONISTA 

RONDON (NER-UEPG) - PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS - SUBPROGRAMA EDUCAÇÃO. 

 

Ponta Grossa, _______ de ____________________ de 2018. 

 

_________________________ 

Ass. Requerente / Procurador 
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ANEXO II –  EDITAL 02/2018 
 

TABELA PARA A CONTAGEM DOS TÍTULOS – ANÁLISE CURRICULUM LATTES 
 

1 - TRABALHOS E PUBLICAÇÕES NA ÁREA (limite 3,6 pontos) 

DESCRIÇÃO Pontuação Parcial Pontuação 
Total 

a) autor e/ou coautor de livros editados (ISBN) 0,2 por livro 0,6 

b) colaborador, organizador ou tradutor de livros editados (ISBN) 0,2 por livro 0,6 

c) artigos em fontes especializadas (ISSN): revistas, periódicos, 
cadernos, CDs, sites, anais, (nos últimos cinco anos 

0,4 por artigo 1,2 

d) apresentação de trabalhos em eventos de natureza técnico-
científica: seminários, congressos, simpósios, encontros, etc., 
(nos últimos cinco anos) 

0,2 por trabalho 0,6 

e) artigos em fontes não especializadas (nos últimos três anos) 0,2 por artigo 0,6 

TOTAL  

 
2 - ATIVIDADES E MÉRITOS PROFISSIONAIS (nos últimos cinco anos) NÃO CONTEMPLADOS NOS ITENS 
ANTERIORES (limite 3,0 pontos) 

DESCRIÇÃO Pontuação Parcial Pontuação 
Total 

Atividades docentes (ensino fundamental, médio e pós médio) 0,2 por ano 0,6 

Atividades profissionais não docentes ligadas à Educação 0,2 por ano 0,6 

Atividades profissionais em nível técnico na área do projeto 0,1 por projeto 0,3 

Projetos de pesquisa:  Coordenação e colaboração 0,1 por projeto 0,3 

Elaboração e execução 0,1 por projeto 0,3 

Participação em projetos de Iniciação Científica 0,1 por projeto 0,3 

Estágios extracurriculares, superior a carga horária de 30 horas 0,1 por estágio 0,3 

Participação como ouvinte: Seminários, Simpósios, Palestras, 
Congressos. 

0,1 por evento 0,3 

TOTAL  

 
3 – PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE EXTENSÃO. (nos últimos três anos) (limite 1,8 pontos) 

DESCRIÇÃO Pontuação Parcial Pontuação 
Total 

Participação em projetos de extensão, enquanto acadêmico. 0,6 por projeto 1,8 

TOTAL  

 
4 - OUTROS TÍTULOS E ATIVIDADES. (nos últimos três anos) (limite 1,6 pontos) 

DESCRIÇÃO Pontuação Parcial Pontuação 
Total 

Conferências e palestras proferidas 0,2 por trabalho 0,7 

Monitoria e participação em projetos de ensino e pesquisa, 
enquanto acadêmico. 

0,3 por projeto 0,9 

TOTAL  

 

TOTAL ITEM 1: TRABALHOS E PUBLICAÇÕES NA ÁREA.  

TOTAL ITEM 2: ATIVIDADES E MÉRITOS PROFISSIONAIS.  

TOTAL ITEM 3 – PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE EXTENSÃO  

TOTAL ITEM 4: OUTROS TÍTULOS E ATIVIDADES.  

TOTAL GERAL  

 


