UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS
INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS

EDITAL IESol No 02/2018
A INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS - IESol comunica que estão abertas as
inscrições para o preenchimento de 03 (três) vagas para bolsistas graduandos em qualquer curso de
graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
O edital atende ao projeto “Economia Solidária, Redes de Cooperação e Tecnologias Sociais:
Fomentando e consolidando empreendimentos econômicos solidários - EES vinculados à
Incubadora de Empreendimentos Solidários - IESol da Universidade Estadual de Ponta
Grossa-PR”, sob coordenação da Professora Reidy Rolim de Moura.
A carga horária a ser cumprida é de 20 (vinte) horas semanais, preferencialmente no período da
tarde (13:30 horas às 17:30 horas), de acordo com o plano de trabalho definido, com bolsa no valor
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês, com período de contratação de 10 (dez) meses, podendo
ser prorrogado conforme disponibilidade de recursos.
A inscrição e participação na seleção resulta na aceitação das normas deste Edital. Mais
informações poderão ser obtidas pelo telefone (42) 3220-3466 ou (42)3220-3465, no horário das
13h30 às 17:00 horas.
1- REQUISITOS EXIGÍVEIS
a) Ser aluno de graduação de qualquer curso da Universidade Estadual de Ponta Grossa,
regularmente matriculado.
2 – REQUISITOS DESEJÁVEIS (não obrigatórios, a serem utilizados como critérios classificatórios):
a) Experiência de atuação em projetos de extensão
b) Experiência de atuação em Incubadoras de Economia Solidária.
c) Apresentação e publicação de trabalhos em periódicos e/ou anais de eventos.
d) Conhecimento sobre Economia Solidária.
e) Conhecimento básico em editores de texto, planilha eletrônica e uso básico da internet.
INSCRIÇÃO: 05/02/2018 à 9/02/2018 e 15/02/2018 à 21/02/2018. As inscrições devem ser
realizadas na sede da IESol, na Rua Coronel Bittencourt 625, piso superior, das 13:30 às 16:30 h.
4- DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FAZER A INSCRIÇÃO (os documentos originais
devem ser apresentados para conferência das fotocópias)
a) Original e fotocópia de Histórico Escolar do curso de graduação e extrato de matrícula;
b) Original e fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF;
c) “Curriculum Lattes”, com cópias dos documentos que comprovem os requisitos exigidos e
desejáveis (itens 1 e 2 deste edital);
d) Ficha de inscrição (abaixo)
Obs: As fotocopias ficarão à disposição da Comissão de Seleção e não serão devolvidas aos
candidatos não aprovados, pois comporão os arquivos do projeto.
5 – PROCESSO DE SELEÇÃO:
a) A análise do Currículo Lattes, considerando o perfil do candidato, conforme o item 2 deste Edital;
b) Entrevista, no dia 23 de fevereiro, a partir das 13h30, por ordem de chegada. Local: Sala 7 do
Bloco A, Campus Central.
6 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: Os resultados serão divulgados a partir de 26/02/2018, através
de Edital que será publicado no site da UEPG. No Edital, com os resultados, constarão as
orientações relacionadas ao processo de contratação dos aprovados.

Ponta Grossa, 02 de fevereiro de 2018.

Profa.Dra. Reidy Rolim de Moura
Coordenadora do Projeto

FICHA DE INSCRIÇÃO

Eu, __________________________________________________________________ brasileiro (a)
portador (a) da Célula de Identidade no _________________________ expedida pela ___________,
inscrito (a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) no______________________________, R.A.
n°_______________________
residente
e
domiciliado
a
rua
_______________________________________________________________, no________, bairro
__________________________, na cidade de _________________________________, CEP no
____________________ Estado _______, Telefone número ___________ - __________, endereço
eletrônico (e-mail) _________________________________________, cursando o ____ ano do
curso __________________________________tendo em vista a abertura de inscrição para
graduados, conforme o Edital IESol no 02/2018, 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 2018.
_________________________
Assinatura

