
EDITAL IESOL nº 05/2017 
 
A INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS – IESol comunica que estão abertas as 
inscrições para o preenchimento da seguinte vaga para integrar o projeto “FORTALECIMENTO DA 
ECONOMIA SOLIDÁRIA NA REGIÃO DOS CAMPOS GERAIS”, que está vinculado ao programa 
Petrobras Desenvolvimento & Cidadania, patrocínio 6000.0086137.13.2, em execução pela IESOL: 
 
- 1 (uma) vaga para bolsista cursando qualquer curso superior da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa; 
 
A carga horária a ser cumprida é de 20 (vinte) horas semanais, cumpridas preferencialmente no 
período vespertino, de acordo com o plano de trabalho definido, com bolsa no valor de R$ 400,00 
(quatrocentos reais), no período de 3 (três) meses. 
 
Os candidatos interessados devem ler integralmente o presente Edital. Mais informações poderão 
ser obtidas pelo telefone (42) 3220-3466 ou (42) 3220-3465; no horário das 8:30h as 11:30h e das 
14h às 17h.  
 
1 – INSCRIÇÃO:  
PERÍODO: 07/07/2017 à 12/07/2017  
Inscrições online pelo e-mail petroiesol@gmail.com 
Horário: Até às 23:55h do dia 12/07/2017 
 
2 – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:  
a)  Histórico Escolar do curso de graduação*; 
b)  Extrato de matrícula*; 
c)  Carteira de Identidade*;  
d)  CPF*; 
e) Conta corrente em qualquer agência bancária**; 
f)  Ficha de inscrição preenchida através do formulário disponível no link:  
https://goo.gl/forms/OnWdWLeKkJqv0XP53. 
 
ATENÇÃO: 
* Documentos deverão ser encaminhados impreterivelmente até as 23:55h do dia 12/07/2017 
em formato digital através do e-mail petroiesol@gmail.com. 
 
** Preenchido na ficha de inscrição. 
 
3 – PROCESSO DE SELEÇÃO:  

Análise dos documentos (histórico escolar e ficha de inscrição) será realizada por comissão 
de seleção, constituída por técnicos e orientadores da IESOL, no dia 12/07/2017, considerando 
disponibilidade, experiência, desempenho e perfil acadêmico.  
 
4 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

O resultado será divulgado a partir do dia 13/07/2017, através de Edital que será publicado 
no site da UEPG. No Edital, constarão as orientações relacionadas ao processo de contratação do 
aprovado, que deverá estar disponível para assinatura do termo de compromisso em 13/07/2017, 
para início imediato. 
 

Ponta Grossa, 07 de julho de 2017 
 

 
__________________________________________  

Profº. Luiz Alexandre Gonçalves Cunha 
Coordenador do Projeto 


