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EDITAL Nº 028/2021-PEC 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA PROJETO DE EXTENSÃO 

 
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura torna público que, de 23/11 a 28/11/2021, receberá inscrições 
para seleção de BOLSAS DE PARTICIPAÇÃO EM PROJETO: “Implantação do mês da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior do Paraná e Sistematização de atividades desenvolvidas em 2021 (TC 
126/2021),da Fundação Araucária/SETI, conforme o que segue: 
 

1. OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 
1.1 Desenvolver juntamente com a Superintendência de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia e 

Ensino Superior do Paraná e Sistematização de atividades desenvolvidas em 2021.  
 

2. CATEGORIAS DE BOLSA:  
 

2.1 Bolsa AT. Bolsa técnica para profissional com curso de graduação na área de Comunicação, 
Jornalismo, ou áreas afins para se dedicar 30 horas semanais durante 4 meses – 2 bolsas. 

2.2 Bolsa Extensão no País. Programação e web design. Bolsa técnica para profissional com curso 
de graduação completo com experiência em programação e web design para dedicação de 30 
horas semanais durante 4 meses – 3 bolsas. 

2.3 Bolsa Apoio Técnico  para graduandos da Universidade Estadual de Maringá (UEM), dos cursos 
de Comunicação e Multimeios, Letras, Design, Arquitetura, Engenharia de Produção, Artes 
Visuais ou outros cursos com experiência em produção de conteúdo e administração de redes 
sociais, para dedicação de 20 horas semanais durante 4 meses - 4 bolsas. 

 
 

3. CRONOGRAMA 
Divulgação dos critérios de seleção e cronograma  22/11/2021 

Inscrição dos Candidatos 23 a 28/11/2021 

Homologação das inscrições recebidas 29 e 30/11/2021 

Convocação para entrevistas em formato remoto 2/12/2021 

Realização das entrevistas individuais em formato remoto e 
análise dos documentos 6 a 7/12/2021 

Edital de Resultados 8/12/2021 

Edital de Convocação Assinatura do Termo de Compromisso 10/12/2021 

Período de vigência da bolsa (previsão)  06/01/2022 a 06/05/2022  
 
 
 

4. BENEFÍCIOS DOS BOLSISTAS  
 
4.1Bolsa AT. Recebimento de 4 (quatro) parcelas mensais de bolsas no valor mensal de R$ 2.000,00 
(dois mil reais), certificado de participação em projeto de extensão pelo período. 

4.2 Bolsa Extensão no País. Recebimento de 4 (quatro) parcelas mensais de bolsas no valor 
mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), certificado de participação em projeto de extensão pelo 
período. 

4.3 Bolsa Apoio Técnico. Recebimento de 4 (quatro) parcelas mensais de bolsas no valor mensal 
de R$ 500,00 (quinhentos reais) certificado de participação em projeto de extensão pelo período. 

 
5. REQUISITOS DOS BOLSISTAS  
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5.1 Bolsa AT.  - Curso de graduação completo. Ter experiência em redação, correção, diagramação, 
editoração e publicação de textos escritos, roteiros de podcasts, textos para redes sociais entre 
outras. Ter disponibilidade de tempo para cumprimento de 30 horas semanais junto ao projeto. 
Não ter vínculo empregatício nem acumular nenhum tipo de bolsa. Ser titular de conta corrente 
na Caixa Econômica Federal. 

 
5.2Bolsa Extensão no País  - Curso de graduação completo, ter experiência comprovada na área de 

atuação do bolsista. Ter disponibilidade de tempo para cumprimento de 30 horas semanais junto 
ao projeto. Não ter vínculo empregatício nem acumular nenhum tipo de bolsa. Ser titular de conta 
corrente na Caixa Econômica Federal. 

 
5.3 - Bolsa Apoio Técnico . Bolsa de extensão universitária para graduandos. Estar regularmente 

matriculado na UEM, em curso de graduação. Não receber nenhuma outra modalidade de bolsa. 
Não ter vínculo empregatício. Ter disponibilidade para cumprimento de pelo 20 horas semanais 
no projeto.Ser titular de conta corrente na Caixa Econômica Federal. 

 
 Os bolsistas devem possuir equipamentos de informática próprios compatíveis com as tarefas a 

serem realizadas e residirem em Maringá ou região metroplolitana. 
 

Para todas as modalidades de bolsa.Enviar, até o dia 15 de cada mês, o formulário de controle 
de frequência devidamente preenchido, através do site da Diretoria de Extensão - DEX (na aba 
“Bolsas Fundação Araucária”), sendo que o(a) bolsista que deixar de enviar o formulário de 
frequência até a data estipulada por duas vezes, terá a sua bolsa cancelada. 

 
6. COMPROMISSOS DOS BOLSISTAS  
 
6.1 Desenvolver as atividades propostas pelo orientador 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://forms.gle/7aVqL7bcFrhiMngJ7. Havendo dificuldades ou 
problemas de acesso ao formulário escrever para dmgsana@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 portifólio. 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. 

 
8.2 Bolsa de extensão para estudante de graduação.  
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Pontuação: 
Ingresso na UEM por edital de cotas sociais, raciais, étnicas ou de imigrantes em situação de 
refugiados – até 10 pt. 
Conhecimento de idiomas Inglês ou espanhol – até 10 pt. 
Desempenho na entrevista – até 10 pt. 
Será atribuída nota 1 para cada série já concluída pelo candidato. 
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 DEX 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. 

 
 

10. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO  
 
10.1 –Profissionais graduados deverão anexar ao formulário eletrônico cópia escaneada dos 

seguintes documentos: RG, CPF ou Passaporte com Visto; Diploma de Curso de Graduação. 
Portfólio com descrição e imagens de trabalhos desenvolvidos. 

 
10.2 – Estudantes de graduação deverão anexar ao formulário eletrônico cópia escaneada dos 

seguintes documentos: RG, CPF ou Passaporte com Visto. Horário de aulas da UEM em vigor.  
 
 

11. COMISSÃO INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO C IENTÍFICA E DE EXTENSÃO  
 

ProfªDrª. Débora de Mello Gonçales Sant'Ana - Pró-Reitora de Extensão e Cultura 
Prof. Dr. Breno Ferraz de Oliveira – Diretor de Extensão 

Dra. Ana Paula Machado Velho 
 

Maringá, 22 de novembro de 2021. 
 
 
 
 

 
 
  

Profª. Drª. Débora de Mello Gonçales Sant'Ana 
Pró-Reitora de Extensão e Cultura daUEM 

 
 

 


