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EDITAL Nº 018/2022-PEC 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA PROJETO DE EXTENSÃO 
 
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura torna público que, de 28/11 a 2/12/2022,receberá inscrições para 
seleção de BOLSAS DE PARTICIPAÇÃO EM PROJETO:PROJETO REDE DE POPULARIZAÇÃO DA 
CIÊNCIA DO PARANÁ – Fase II –Implantação,da Fundação Araucária/SETI (TC 637/2022), conforme 
o que segue: 
 

1. OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 
1.1 Criar a Rede de Popularização da Ciência do Paraná, reunindo a todas as Instituições Estaduais 

de Ensino Superior, incluindo a Universidade Virtual do Paraná (UVPR) por meio da implantação 
do portal de comunicação e divulgação científica Paraná Faz Ciência – PrFC E DO Conexão 
Ciência – C². 
 

2. CATEGORIAS DE BOLSA: 

 
2.1 Profissional técnico (Bolsa Técnico II AT-NS): - 5 (cinco) bolsas destinadas a profissionais da área 

de Comunicação Social e Tecnologia, 5 (cinco) destinadas à UEM, que farão aparte técnica do 
projeto, produzindo textos, edição de textos, animações, ilustrações,desenvolvendo a captação e 
edição de imagens, de áudio, além de dois bolsistas dedicados àmanutenção e programação das 
plataformas. A carga horária de trabalho é de 40 (quarenta)horas semanais e será paga bolsa 
mensal no valor de R$ 1.875,00 (mil oitocentos e setenta ecinco reais), para um período de até 12 
meses de atuação. 

2.2 Graduando (Bolsa de Iniciação Tecnológica):1 (uma) bolsa para estudante, preferencialmente da 
área da Comunicação ou afins, que dará apoio à execução da Rede, sob orientação dosprofessores 
da UEM; será paga bolsa mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

 

3. CRONOGRAMA 

Divulgação dos critérios de seleção e cronograma  25/11/2022 

Inscrição dos candidatos 28/11 a 2/12/2022 

Homologação das inscrições recebidas 5/12/2022 

Convocação para entrevistas em formato remoto 6/12/2022 

Realização das entrevistas individuais em formato remoto e 
análise dos documentos 7 e 8/12/2022 

Edital de Resultados 9/12/2022 

Edital de Convocação Assinatura do Termo de Compromisso 10/12/2022 

Período de vigência da bolsa (previsão)  
De acordo com 

assinatura do convênio 
 
 
 

4. BENEFÍCIOS DOS BOLSISTAS 
 
 
4.2 Profissional técnico (Bolsa Técnico II AT-NS): - 5 (cinco) bolsas destinadas a profissionais da área 

de Comunicação Social e Tecnologia, no valor de R$ 1.875,00 (mil oitocentos e setenta ecinco 
reais), para um período de até 12 meses; 

4.3 Graduando (Bolsa de Iniciação Tecnológica): 1 (uma) bolsa para estudante, no valor mensal no 
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Por até 12 meses. 

 

http://www.dex.uem.br/


 

Universidade Estadual de Maringá 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

 

 

 

Av. Colombo, 5.790 • Câmpus Universitário • Bloco A34 • sala 006 • CEP 87.020-900 • Maringá – PR 
Fone: (44) 3011-3797 •  E-mail: sec-dex@uem.br • Internet: http://www.dex.uem.br/ 

5. REQUISITOS DOS BOLSISTAS  
 
5.1 Profissional técnico (Bolsa Técnico II AT-NS): - deve ser profissional graduado em curso superior 

e comprovar experiência na produção de textos, edição de textos, criação de animações, 
ilustrações, desenvolvendo a captação e edição de imagens, de áudio, e manutenção e 
programação das plataformas digitais; 

5.2 Graduando (Bolsa de Iniciação Tecnológica): 1 (uma) bolsa para estudante, do curso de 
comunicação social ou áreas afins com domínio de software de edição de texto, áudio e vídeo. 

 
 

6. COMPROMISSOS DOS BOLSISTAS 
 
6.1 Desenvolver as atividades propostas pelo orientador e coordenador do projeto. Realizar reuniões 

regulares nas distintas fases do trabalho, incluindo a elaboração de relatórios semestral, técnico e 
final, e material para apresentação dos resultados em eventos de extensão; 

 
6.2 Encaminhar, antes do término do Programa, o relatório técnico final, em arquivo pdf, conforme 

solicitação de prestação de contas da Fundação Araucária - FA, para o emailsec-pec@uem.br. 
 
 

7. INSCRIÇÕES 
 
7.1 A candidatura individual do(a) bolsista deverá ser formalizada pelo(a) próprio(a) concorrente até a 

data da inscrição informada neste Edital, exclusivamente pelo preenchimento do Formulário de 
Inscrição on-line, no link: 
https://docs.google.com/forms/d/12o5qdSVxlF6w5JIwYnWTxZ1pH2PIaNsp6SXW4MNykSc/edit#
settings. Havendo dificuldades ou problemas de acesso ao formulário escrever para 
apmvelho@uem.br ou sec-pec@uem.br. 

 
 Cada candidato só pode concorrer a uma modalidade de bolsa oferecida. 
 
 

8. PROCESSO DE SELEÇÃO – Critérios de seleção 
 
8.1 Bolsa técnica para profissional com curso de graduação completo.  

Pontuação: 
Estar regularmente matriculado em curso de pós-graduação da UEM na área - até 5 pt 
Análise de Portfólio de trabalhos anexado ao formulário eletrônico – até 10 pt. 
Conhecimento de softwares necessários para o desenvolvimento das atividades – até 10 pt. 
Qualidade de texto apresentado como portfólio– até 10 pt. 
 
Após a análise das inscrições e dos anexos solicitados, havendo necessidade, os candidatos 
serão convocados para entrevista. As entrevistas serão agendadas por meio do e-mail cadastrado 
no formulário. A classificação será feita de acordo com a ordem decrescente de nota resultante da 
soma dos itens anteriores. 

 
 

9. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSOS 
 
9.1 A divulgação dos Resultados do Processo de Seleção ocorrerá por meio de Edital próprio a ser 

disponibilizado no site da PEC e em outros canais de comunicação conforme cronograma;  
 
9.2 Os recursos interpostos em razão do Resultado do Processo de Seleção deverão ser destinados à 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UEM, encaminhados por meio eletrônico diretamente ao 
sec-pec@uem.br. 
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10. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 
 
10.1 –Profissionais graduados deverão anexar ao formulário eletrônico cópia escaneada dos seguintes 

documentos: Diploma de Curso de Graduação. Portfólio com descrição e imagens de trabalhos 
desenvolvidos. 

 
 

11. COMISSÃO INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE EXTENSÃO 
 

ProfªDrª. Débora de Mello Gonçales Sant'Ana 
Profa. Dra. Ana Paula Machado Velho 

 
Maringá, 25de novembro de 2022. 

 
 

 

 

Profa Dra Débora de Mello Gonçales Sant´Ana 

Coordenadora do Projeto 

 

 

 

 

 

 
Prof. Dr. Rafael da Silva 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura 
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