UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS

INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS

EDITAL IESOL No 05/2016

A INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS – IESOL comunica que
estão abertas as inscrições para o preenchimento de 05 (cinco) vagas de Técnico em
Economia Solidária por profissionais formados em qualquer curso superior, para integrarem o
projeto “Fortalecimento da Economia Solidária nos Campos Gerais”, patrocinado pela
Petrobrás, através do Contrato nº 6000.0086137.13.2.
A carga horária a ser cumprida é de 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com o plano de
trabalho definido, com bolsa no valor de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais) por
mês, com término do contrato em 31/10/2016. A contratação dos aprovados está
condicionada a disponibilidade financeira do Projeto.
Os candidatos interessados devem ler integralmente o presente Edital e, ao assinarem a ficha
de inscrição, aceitam os termos definidos nele. Mais informações poderão ser obtidas pelo
telefone (42) 3220-3466 ou (42)3220-3465; no horário das 14:00 às 16:30 horas.

I - DA INSCRIÇÃO

Inscrição deve ser realizada na sede da IESOL, sito a Rua Penteado de Almeida, 260, Edifício
Piquiri, centro, Ponta Grossa-Pr., entre os dias 14/06/2016 e 20/06/2016 das 14:00 às 16:30,
trazendo todos os documentos exigidos.

II - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO

A) Ficha de Inscrição preenchida e assinada. (documento anexo I);
B) Currículo Lattes, acompanhado de fotocópias autenticadas em cartório dos
documentos comprobatórios do currículo.
C) Fotocópias do Diploma de Curso Superior, ou outro documento oficial que comprove
a conclusão de curso superior.
D) Fotocópias de diplomas e/ou certificados de cursos de pós-graduação.
E) Fotocópias da Carteira de Identidade e do CPF.
F) Fotocópia da CNH, categoria B ou superior, dentro da sua validade.

OBS: AS FOTOCÓPIAS NECESSÁRIAS PARA INSCRIÇÃO DEVEM
SER
ENTREGUES
ACOMPANHADAS
DOS
DOCUMENTOS
ORIGINAIS PARA QUE SEJAM CONFERIDAS E AUTENTICADAS NO
MOMENTO DA INSCRIÇÃO.
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III - REQUISITOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

A) Experiência comprovada em Projetos de Extensão Universitária.
B) Experiência comprovada em Projetos e Ações de Economia Solidária.
C) Experiência comprovada de trabalho em Incubadoras Universitárias de Economia
Solidária.
D) Trabalhos acadêmicos publicados e/ou apresentados sobre temas relacionados à
extensão e/ou Economia Solidária, ou área diretamente afim.
E) Disponibilidade para atividades eventuais nos fins de semana.
F) Disponibilidade para participar de viagens a outros munícipios e estados, visando
acompanhar atividades do projeto e participação em eventos.

IV - REQUISITOS DESEJÁVEIS

A) Possuir CNH, categoria B ou superior, dentro da sua validade, com experiência de
mais de 2 anos na condução de veículos de passeio, inclusive em rodovias.
B) Domínio de pacote básico de informática.

V - PROCESSO DE SELEÇÃO

O Processo de Seleção será realizado por uma Comissão de Seleção formada por professores
e/ou agentes universitários e/ou técnicos da IESOL e/ou professores de Cursos Superiores da
UEPG. O processo constará de duas etapas:
PRIMEIRA ETAPA:
A primeira etapa refere-se à análise do Currículo Lattes e dos seus comprovantes para
conferência, visando atendimento ao item III desse Edital que define os requisitos exigidos
para participação no processo seletivo. Essa etapa tem caráter eliminatório. O Edital com o
resultado dessa primeira etapa será divulgado a partir do dia 21/06/2016 em Edital no site da
UEPG e também fixado em quadro de divulgação na IESol.
SEGUNDA ETAPA:
A segunda etapa corresponde a Entrevista, com os candidatos que foram aprovados na
primeira etapa, que serão convocados em edital próprio para comparecerem no dia
24/06/2016, às 13h30min, na sede da IESol, para participarem da entrevista.
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VI - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

O resultado final será divulgado a partir do dia 27/06/2016, através de Edital que será
publicado no site da UEPG e fixado em quadro de divulgação na própria IESol. No Edital de
Resultado constarão as orientações relacionadas ao processo de contratação dos aprovados.

PONTA GROSSA, 13 DE JUNHO DE 2016.

COMISSÃO DE SELEÇÃO
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ANEXO I

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) _________________________________________,formado no
Curso Superior_______________________________________________________________
No ano de____________tendo em vista a abertura de inscrição para Tecnico em Economia
Solidária formado em qualquer curso superior, conforme o Edital IESol no 05/2016, 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 2016.

ASSINATURA DO CANDIDATO
(A assinatura nesta ficha comprova que o candidato tomou conhecimento e
concorda com os termos deste Edital)
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