
 
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS 
EDITAL N. 05/2019 

UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS - USF 
 
O Coordenador do projeto contemplado pelo Programa Universidade Sem Fronteiras “EDUCAÇÃO 
SOCIAL E PEDAGOGIA SOCIAL NA REGIÃO DE PONTA GROSSA: FORMAÇÃO E AÇÃO DE 
EDUCADORES SOCIAIS NA PERSPECTIVA DA PRAXIS”, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, Prof. Dr. Érico Ribas Machado, considerando, o edital USF/SETI  07/2017 
– Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI - Programa Universidade sem 
Fronteiras. 

 
RESOLVE 

 
TORNAR PÚBLICA A SELEÇÃO DE BOLSISTA RECÉM – FORMADO EM PEDAGOGIA PARA 
PRENCHIMENTO DE UMA VAGA PARA ATUAÇÃO NO PROJETO CONTEMPLADO PELO 
PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS “EDUCAÇÃO SOCIAL E PEDAGOGIA 
SOCIAL NA REGIÃO DE PONTA GROSSA: FORMAÇÃO E AÇÃO DE EDUCADORES SOCIAIS 
NA PERSPECTIVA DA PRAXIS”. 

 
1. Do preenchimento da vaga: 
1.1. O preenchimento da vaga dar-se-á imediatamente após realização da seleção, mediante convocação 
do candidato classificado em primeiro lugar.  
Parágrafo único: A contratação do bolsista selecionado está condicionada a celebração de termo de 
cooperação entre a UEPG e a SETI/SESP e a disponibilidade de recursos da Secretaria de Estado e seu 
devido repasse ao projeto. 

 
2 – Dos requisitos para as inscrições: 
2.1 - Podem se inscrever como candidatos a bolsista recém-formado aqueles que concluíram o curso de 
Pedagogia há no máximo três (03) anos à época da seleção, contados a partir da data da colação de grau; 
2.2 - Ter disponibilidade de 30 horas semanais, inclusive para viagens; 
2.3 - O candidato aprovado, se convocado, não pode 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 recém - 
formados: 
I – Preenchimento da ficha de inscrição conforme anexo I do presente edital; envio da mesma para o e- 
mail nupepesuepg@gmail.com solicitando confirmação do recebimento, bem como anexo com os 
documentos (letras a, b, c, d, e deste item). O candidato deverá imprimir o e- mail resposta. Recomenda-se 
ao candidato estar com a impressão do e-mail no dia da realização da entrevista.  
II - O candidato deverá anexar ao e-mail da inscrição os seguintes documentos, conforme  relação abaixo: 

a. Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso Pedagogia; 
b. Histórico escolar; 
c. Carteira de Identidade; 



e. Foto 3 x 4 recente. 
III - Será automaticamente eliminado o candidato que não apresentar no dia da entrevista a documentação 
exigida, não sendo permitida a realização da entrevista. 
3.2. O período de realização das inscrições é a partir da data de publicação do presente edital até às 18:00h 
do dia 5 de setembro de 2019. 
Parágrafo Único - Não haverá taxa de inscrição. 

 
4. Do valor da bolsa e carga horária de atividades no projeto: 
4.1. 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 
condicionada a 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. 

 
5. Das atividades a serem desempenhadas no projeto: 
5.1. O bolsista deverá auxiliar no desenvolvimento das atividades abaixo descritas, sob a orientação da 
Coordenação do Projeto e de seu professor(a) orientador(a). 
I – Atuação no Projeto de Extensão “UEPG na Guarda Mirim” para gerar os elementos de ação junto ao 
Projeto aprovado pelo Programa Universidade Sem Fronteiras “Educação Social e Pedagogia Social na 
região de Ponta Grossa: formação e ação de Educadores Sociais na perspectiva da práxis”; 
II – Acompanhamento, organização e estruturação das ações envolvidas nos projetos; 
III – Produzir, publicar e apresentar trabalhos relacionados à área de atuação do Projeto; 
IV – Planejar e executar ações; 
V – Realizar relatórios das atividades em andamento; 
VI – Realizar pesquisas e estudos teórico-práticos relacionados à sua área; 
VII – Colaborar em todos os atos que se fizerem necessários, junto à Coordenação do Projeto para o seu 
bom desenvolvimento; 

 
6. Da seleção: 
6.1 – Os candidatos inscritos serão avaliados pelo currículo, histórico escolar e entrevista.  
6.2 - A entrevista será realizada no CETEP – Campus UEPG, Sala 04, 6 de setembro, a partir das 14:00 
horas. A ordem dos entrevistados será estabelecida de acordo  de acordo com a ordem de inscrição 
(primeiro inscrito, 14:00h, e assim sucessivamente).  
6.3 - A classificação ocorrerá de acordo a pontuação obtida, com valor total de até 100 (cem) pontos, 
segundo os seguintes critérios:  
I - Análise do Currículo Lattes, valor 40 (quarenta); 
II – Análise do histórico escolar, valor 20 (vinte), a média acumulada nas disciplinas multiplicada por 2 
(dois);  
III – Entrevista realizada com o coordenador do projeto, valor 40 (quarenta), na qual o candidato 
apresentará seus objetivos e disponibilidade em participar do projeto, bem como será questionado sobre seu 
conhecimento sobre Pedagogia Social, Educação Social, Educadores(as) Sociais;  
6.4 - Na hipótese de igualdade/empate na nota final, terá preferência o candidato que obtiver maior 
pontuação no currículo. No caso de persistir o empate, o critério será a maior idade.  
6.5 - Será excluído do processo de seleção o candidato que:  
a) Não comparecer à entrevista;  
b) Não apresentar a documentação exigida no momento da inscrição.



 
7. Do resultado final: 
7.1. A relação dos candidatos selecionados será, oportunamente, divulgada por meio de edital publicado 
na página da UEPG, (http://portal.uepg.br/) no link: Universidade Sem Fronteiras. 

 
8. Dos requisitos para a convocação, celebração do termo de compromisso e início das atividades no 
projeto: 
8.1. O candidato aprovado em primeiro lugar será convocado para aceite de vaga e início das atividades 
no ato da publicação do resultado da seleção. Os demais candidatos aprovados comporão o cadastro de 
reserva do Projeto. 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. 
10.2 – Para aceite de vaga, celebração do tempo de compromisso e início das atividades no projeto, são 
requisitos e documentação exigidos: 
I – Dos requisitos e documentação exigidos ao bolsista recém - formado : 
a. Apresentar declaração, devidamente assinada, de que não possui qualquer vínculo empregatício e não 
recebe qualquer tipo bolsa, conforme modelo constante no anexo II do presente edital; 
b. Apresentar comprovante de residência. 
10.3 – O termo de compromisso firmado entre o Projeto e o bolsista recém – formado terá duração desde a 
data de sua celebração até o final do projeto (novembro de 2019), e poderá ser rescindido a qualquer 
tempo pelas partes, reservando-se o dever de comunicação com 30 dias de antecedência. 
10.4 – 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. 

 
9. Dos recursos e casos omissos: 
11.1 - Não caberá recurso contra a decisão proferida pela banca de seleção e os casos omissos serão 
resolvidos pela Coordenação do projeto. 

 
 

 
 
 

Ponta Grossa, 04 de setembro de 2019. 
 
 
 

 

Prof. Dr. Érico Ribas Machado 
Coordenador do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Pedagogia, Pedagogia Social e Educação 

Social - NUPEPES. 



 

 
 
 

ANEXO I - EDITAL N. 05/2019 
 
 

PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS - EDITAL 07/2017 
PROJETO: EDUCAÇÃO SOCIAL E PEDAGOGIA SOCIAL NA REGIÃO DE PONTA 
GROSSA: FORMAÇÃO E AÇÃO DE EDUCADORES SOCIAIS NA PERSPECTIVA 

DA PRAXIS 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO CANDIDATOS A BOLSISTA RECÉM - FORMADO 
 
 
Nome do Candidato: 
Curso: 
Ano/série: 
Turno: 
RA: 
Endereço residencial: 
Complemento: 
Bairro:  Cidade:   Estado: CEP: 
Telefones: ( )  ( ) 
Email: 



 

 
 
 
 

ANEXO II - EDITAL N. 05/2019 
 

PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS - EDITAL 07/2017 
PROJETO: EDUCAÇÃO SOCIAL E PEDAGOGIA SOCIAL NA REGIÃO DE PONTA 
GROSSA: FORMAÇÃO E AÇÃO DE EDUCADORES SOCIAIS NA PERSPECTIVA 

DA PRAXIS 
 
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 05/2019 

 
 
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, conforme o edital 07/2017 - PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM 
FRONTEIRAS, PROJETO: EDUCAÇÃO SOCIAL E PEDAGOGIA SOCIAL NA 
REGIÃO DE PONTA GROSSA: FORMAÇÃO E AÇÃO DE EDUCADORES SOCIAIS 
NA PERSPECTIVA DA PRAXIS. Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 
 

Ponta Grossa,  de  de 2019. 
 
 
 
 

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) 


