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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

PROJETO: Programa Interinstitucional Ciência Cidadã na Escola - PICCE 

Modalidades de Bolsa: 

A bolsa ofertada no presente edital segue as normas da Fundação Araucária nas 

modalidades e condições explicitadas a seguir: 
1 (uma) Bolsa de Iniciação Científica – valor de 500,00 (quinhentos reais) por 9 (nove) 

meses podendo ser prorrogado por mais 3 (três) meses, para estudantes de graduação da 

Universidade Estadual de Maringá. 

- . 

Elegibilidade para concorrer e receber a bolsa 
 
Ser estudante de graduação do curso de Design, Comunicação ou áreas afins da Universidade 
Estadual de Maringá. 

Dedicar-se ao projeto pela Carga-horária de 20 horas semanais. 

Ter conhecimento de softwares de edição de imagem e diagramação de textos e imagens. 

Caso o bolsista adquira vínculo celetista ou de servidor público terá a bolsa suspensa 

automaticamente. A bolsa será cancelada se, no prazo máximo de 30 dias da notificação 

da suspensão, o bolsista e/ou o coordenador não apresentarem solicitação de reativação. 

Instituição/Departamento/Curso de Origem: Universidade Estadual de Maringá/ 

\Departamento de Ciências Morfológicas 

COORDENADORA: Débora de Mello Gonçales Sant´Ana 

3. PERÍODO DE ATUAÇÃO NO PROJETO: Início a partir da aprovação da 

Fundação Araucária, por 9 meses podendo haver a prorrogação por mais 3 meses. 

4. FASES DA SELEÇÃO 

- Preenchimento da Ficha de Inscrição e envio dos documentos para o Link: 

https://forms.gle/ZUeMhyp4zKd6L67x7 

- Entrevista; 

- Análise do Currículo e do histórico escolar; 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
- Entrevista  
- Currículo 

https://forms.gle/ZUeMhyp4zKd6L67x7


 

6.CALENDÁRIO 

Publicação do edital - 15/02/2023. 

Inscrições - 16/02/2023 à 23/02/2023. 
Entrevistas - Entre 23/02/2023 e 24/02/2023 agendas por e-mail, realizada On Line, 

conforme agendamento, definido por ordem de inscrição. 
Data limite para a publicação dos resultados - 29/02/2023. 

Início das atividades: 15/03/2023 (previsão) 

 

 

 

Profa Dra Débora de Mello Gonçales Sant´Ana 

Coordenadora do PROJETO – TC 143/2021  

 

 

 

 

 

Rafael da Silva 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura - UEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Maringá, 15, Fevereiro de 2023 


