
EDITAL Nº 01 / 2017  

  

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO 

DETERMINADO DE TÉCNICO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES PREVISTAS 

NO CONVÊNIO UEPG/SEBRAE CTF-11 

  

  

A Universidade Estadual de Ponta Grossa comunica aos interessados que 

receberá inscrições para SELEÇÃO DE AUXILIAR TÉCNICO vinculado ao 

Projeto Educação Empreendedora, aprovado pelo Termo de Convênio 

UEPG/SEBRAE.   

  

1. DO OBJETIVO  

  

Executar atividades administrativas 

   

  

2. DO NÚMERO DE VAGAS  

  

O presente edital refere-se a 1 (uma) vaga com remuneração de R$ 800,00 

(oitocentos reais) mensais, por um período de até 12 (doze) meses, com 

previsão de início para maio/2017.  

   

3. DOS REQUISITOS À VAGA  

  

Para se inscrever no processo de seleção o candidato deverá atender aos 

seguintes requisitos:  

 Ter disponibilidade de dedicação integral às atividades previstas no projeto, 

20h (vinte horas) semanais, inclusive nos períodos de férias letivas;  

 Não acumular bolsas de qualquer modalidade e não possuir vínculo 

empregatício.  

 Possuir conhecimentos de informática (editores de texto, planilhas 

eletrônicas e softwares gráficos). 

 Possuir graduação ou estar cursando nível superior. 



  

4. DA INSCRIÇÃO  

   

A inscrição será realizada exclusivamente no Setor de Ciências Sociais 

Aplicadas - SECISA da UEPG – PRAÇA SANTOS ANDRADE, 1 - CAMPUS 

CENTRAL - BLOCO A, das 14h às 17h, nos dias 10 a 12 de abril de 2017, 

mediante preenchimento da Ficha de Inscrição e entrega dos documentos 

abaixo descritos:  

  

 Fotocópia Autenticada do Diploma de Graduação (concluído) ou histórico 

escolar (em curso). 

 Currículo Lattes documentado; 

 Fotocópia simples de RG e CPF.  

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

  

5.1. O processo de seleção compreende análise da documentação exigida e 

entrevista pessoal.  

5.2. As entrevistas serão realizadas individualmente e conforme a ordem de 

chegada dos candidatos inscritos, das 8h às 12h, do dia 20 de abril de 2017 

na sala D-216, 3º. Andar - BLOCO D, CAMPUS CENTRAL DA UEPG, PRAÇA 

SANTOS ANDRADE, 1.   

5.3. Os nomes dos candidatos aprovados serão divulgados, em ordem de 

classificação, por meio de Edital de Resultado Final a ser afixado no mural do 

Departamento de Economia a partir das 14h do dia 25 de abril de 2017.  

  

  

Ponta Grossa, 05 de abril de 2017.   

  

  

  

Profa. Dra. Cleise Tupich Hilgemberg   

Gestora do Convênio  


