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A coordenação do PROA – PROJETO PSICOPEDAGÓGICO PRÓ-APRENDIZAGEM 
comunica que estão abertas as inscrições para o preenchimento de uma (01) vaga para 
graduandos dos Cursos de Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Letras e Licenciatura 
em Matemática, referentes ao Edital SETI 07/2017 do PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM 
FRONTEIRAS USF. 

 

1. Contratação, preenchimento da vaga e cadastro de reserva: 
 

1.1 – A contratação do candidato selecionado dar-se-á logo após a seleção. 
 
1.2 – Preenchida a vaga, os demais candidatos aprovados serão considerados para a composição 
do cadastro de reserva, destinado ao preenchimento de vagas de bolsistas graduandos no ensino 
superior a serem supridas no “Projeto Psicopedagógico Pró-Aprendizagem 
- PROA”, caso ocorra demanda. 

 

2 – Atividades a serem desempenhadas no projeto: 
 

5.1 - O bolsista estudante de desenvolverá as atividades abaixo descritas, sob a orientação da 
Coordenação do Projeto e de seu professor orientador e sob a supervisão do profissional recém- 
formado da área: 

I – Participação no grupo de estudos para formação e discussão de temáticas relacionadas 
ao projeto; 

II - Atendimento, orientação e acompanhamento pedagógico a crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social e/ou medidas protetivas e adolescentes em medidas 
socioeducativas; 

lII – Participação das reuniões gerais do projeto com os diferentes órgãos e profissionais 
que integram o PROA do grupo, visando trabalho inter e multidisciplinar; 

IV – Participar de reuniões e orientações para discussão dos casos e elaboração de 
estratégias com membros da equipe do projeto; 

V – Realizar pesquisas e estudos teórico-práticos relacionados ao trabalho desenvolvido no 
projeto e publicar resultados em eventos e/ou periódicos; 

VII - Planejar e executar intervenções pedagógicas destinadas às crianças, aos 
adolescentes e à formação de professores; 

VIII - Realizar relatórios das atividades em andamento; 
IX – Colaborar com a equipe em todos os atos que se fizerem necessários para o bom 

desenvolvimento do projeto. 
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3 – Requisitos para as inscrições: 
 

3.1 - Podem se inscrever como candidatos a bolsistas estudantes de graduação aqueles que 
estiverem regularmente matriculados em cursos de licenciatura em Pedagogia, em Letras e em 
Matemática das instituições de ensino superior públicas do Estado do Paraná, à época da seleção. 
3.2 - 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. 

 

4. Período, local, horários e documentação exigida para as inscrições dos candidatos: 
 

4.1 – O período de realização das inscrições será de 11 a 19/02/2019. 
4.2 – Os documentos deverão ser entregues no Departamento de Educação, Sala 113 do Bloco 
B, Campus Central da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Praça Santos Andrade, 1; das 8  
horas e 30 minutos às 11 horas e 30 minutos e das 13 e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos. 
4.3 – Documentos exigidos: 

I – Ficha de inscrição impressa, a ser entregue preenchida e assinada exclusivamente 
pelo candidato, incluindo a indicação do link do currículo cadastrado na plataforma Lattes 

(Anexo I do presente edital) 
II - Cópia do Histórico escolar atualizado; 
III - Cópia da carteira de Identidade ou equivalente definido em Lei; 
IV – Cópia do CPF; 
V - Cópia da CNH (quando a tiver). 

Parágrafo Único - Não haverá taxa de inscrição. 
 

5 – Processo de seleção e critérios de classificação: 
 

5.1 – Os candidatos inscritos serão avaliados pelo currículo, histórico escolar e entrevista. 
5.2 - A entrevista será realizada no LALUPE/UEPG, Sala do Bloco A-35, do Campus Central da 
UEPG, no dia 20 de fevereiro de 2019, das 13 horas e 30 minutos as 19 horas. O horário da 
entrevista será fornecido no momento da inscrição, e será estabelecido de acordo com a ordem de 
inscrição (primeiro inscrito, 13h30, e assim sucessivamente). 
5.3 - 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), pontuação conforme descreve o Anexo 
2 do presente edital; 

II – Análise do histórico escolar, valor 20 (vinte), a média acumulada nas disciplinas 
multiplicada por 2 (dois); 

III – Entrevista realizada com professores do projeto, valor 40 (quarenta), na qual o 
graduando apresentará seus objetivos e disponibilidade em participar do projeto, bem como será 
questionado sobre seu conhecimento sobre medidas protetivas e socioeducativas. 
5.4 - Na hipótese de igualdade/empate na nota final, terá preferência o candidato que obtiver 
maior pontuação no histórico. No caso de persistir o empate, o critério será a maior idade. 
5.5 - Será excluído do processo de seleção o candidato que: 

a) Não comparecer à entrevista; 
b) Não apresentar a documentação exigida no momento da inscrição. 

 

6 - Divulgação do resultado final e convocação do selecionado: 
 
6.1 - A relação do candidato aprovado será, oportunamente, divulgada por meio de edital 
publicado na página da UEPG, (http://portal.uepg.br/) no link: Universidade Sem Fronteiras. 

  

http://portal.uepg.br/)
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6.2 - O selecionado para a vaga estabelecida no presente edital deverá comparecer no dia e local 
divulgado no edital de resultado, munido de comprovante de residência e conta bancária no Banco do 
Brasil (exceto conta poupança), para assinatura do Termo de Compromisso do Bolsista. O selecionado 
integrará o Projeto Psicopedagógico Pró-Aprendizagem - PROA, em execução pela UEPG, o qual 
receberá auxílio financeiro da SETI para o exercício das atividades (bolsa). 
 
 
 

Ponta Grossa, 08 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Nelba Maria Teixeira Pisacco 
Coordenadora do Projeto Psicopedagógico Pró-Aprendizagem – PROA 
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ANEXO I – EDITAL 002/2019 
PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS/ PROA 

Subprograma EDUCAÇÃO 
 
 
 
 

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:__________________________________________________________________ 

Link do Currículo Lattes:____________________________________________________ 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 

 
Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO II– EDITAL 002/2019 

PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS/ PROA 

Subprograma EDUCAÇÃO 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

 

Candidato/a: ____________________________________________________________ 

 

Bolsista: (_) Profissional Recém-formado (_) Estudante de Graduação 

 

 
 


