EDITAL Nº 001/2018
Processo de seleção para o Projeto de Pesquisa “A Teoria das Classes”: o
estudo sobre um tema atual crucial, de Tempo Integral de Dedicação
Exclusiva (TIDE) – Professor Elson Alves de Lima; do Grupo de Trabalho
Acadêmico desdobrado do Projeto acima, buscando por meio deste
processo de seleção, integrar três novos membros ao Projeto.
A Universidade Estadual do Paraná - Campus de Apucarana, através do Curso
de Serviço Social, por meio da Coordenação do Projeto de Pesquisa “A Teoria
das Classes”: o estudo sobre um tema atual crucial”, proposto pelo Professor e
Mestre Elson Alves de Lima, torna pública a abertura de inscrições para o
processo de seleção, disponibilizando (03) três novas vagas aos estudantes
dos Cursos de Graduação, graduandos em Serviço Social e Secretariado
Executivo Trilíngue, direcionados aos 1º e 2° dos respectivos cursos para participar do
Projeto de Pesquisa “A Teoria das Classes”: o estudo sobre um tema atual
crucial, de Tempo Integral de Dedicação Exclusiva (TIDE) – Professor Elson
Alves de Lima; e também do Grupo de Trabalho Acadêmico desdobrado do
Projeto acima
•
•

DOS OBJETIVOS E FINALIDADES
O Projeto de Pesquisa “A Teoria das Classes”: o estudo sobre um tema

atual crucial, de Tempo Integral de Dedicação Exclusiva (TIDE) – proposto pelo
Professor Elson Alves de Lima, busca conhecer sobre a Teoria das Classes, além
de identificar a relação contraditória entre o capital e o trabalho. O método de
investigação do Materialismo Histórico-Dialético de Karl Marx tem sido utilizado,
além da localização entre a centralidade versus a não centralidade do trabalho dão
o mote e o direcionamento para nossas inquietações.
•

O Projeto de Intervenção “Grupo de Trabalho Acadêmico”, desdobrado

do Projeto de Pesquisa “A Teoria das Classes”: o estudo sobre um tema atual
crucial, de Tempo Integral de Dedicação Exclusiva (TIDE) – Professor Elson Alves
de Lima, tem por objetivo contribuir para a promoção da potencialidade,
capacidade criadora e criativa e o protagonismo estudantil dos estudantes de
Graduação do Curso de Serviço Social da UNESPAR - Campus de Apucarana, no
que se refere ao gosto pela pesquisa e pela produção acadêmica crítica, baseada
na teoria marxista. Contribuindo dessa forma para o seu aprendizado, além da
propagação dessa teoria, na preparação dos estudantes para a elaboração de
Trabalhos de Conclusão de Curso (T.C.Cs) e Projetos de Iniciação Científica(I.C).

•

DASVAGAS

• O presente Edital destina-se a integração de:

Vagas a Estudantes de Graduação para ingressar junto ao Projeto de
Pesquisa “A Teoria das Classes”: o estudo sobre um tema atual crucial, de
Tempo Integral de Dedicação Exclusiva (TIDE) – proposto pelo Professor Elson
Alves de Lima, atuando junto ao “Grupo de Trabalho Acadêmico”, desdobrado
do Projeto acima.

•

DO PÚBLICO-REFERENCIADO

• Estudantes

regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da

UNESPAR - Campus de Apucarana, especialmente para os Cursos de Serviço
Social e de Secretariado Executivo Trilíngue das (1as.) primeiras e (2as.)
segundas séries.

•

DAS INSCRIÇÕES

• As inscrições ocorrerão no período de 20 de março (3a. feira) a 28 de março

(6a. feira) de 2018, mediante apresentação da documentação exigida no
Anexo I deste Edital001/2018 Protocolo Geral da UNESPAR–Campus de
Apucarana.
• Formulário de inscrição:
•

O (a) interessado(a) deverá acessar o formulário de inscrição (anexo I do
presente Edital), preenchê-lo e apresentá-lo acompanhado da documentação
exigida neste Edital.

• Das formas e dos locais de inscrição:
•

No atendimento às exigências deste Edital, as inscrições serão efetivadas
somente por meio de um envelope lacrado com identificação do(a)
interessado(a) na parte externa do mesmo e entregue no Protocolo Geral da
UNESPAR–Campus de Apucarana, no horário das 08h00 às11h30, das14h00
às 16h30 e das 19h00 às 22h00.

•

Não serão aceitas inscrições por via e-mail.

•

Será aceita somente uma inscrição por candidato(a).

•

DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO
• Formulário de inscrição fornecido pela UNESPAR - Campus de Apucarana –
Anexo I do presente Edital;
• Termo de disponibilidade de carga horária, declaração de ausência de vínculo

empregatício– anexos II e III do presente Edital.
Observação: o(a) candidato(a) que prestar declaração falsa ou inexata, em
qualquer documento, ainda que verificada, posteriormente, será excluído
do processo seletivo.

•

DA HOMOLOGAÇÃO E RECONSIDERAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

• Somente serão homologadas as inscrições que atenderem a documentação

exigida neste Edital. Só poderão participar do processo de pré-seleção (etapas)
as inscrições que foram homologadas.
• Para as inscrições não homologadas em função da ausência da documentação

exigida ou não cumprimento deste Edital não caberá recurso.

•

DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO

• A participação dos selecionados se dará por adesão e sem geração de

vínculo empregatício.
• A sua atuação se dará por meio do desenvolvimento de atividades, de acordo

com o Plano de atividades previamente acordado entre as partes, e
supervisionados

pelos

professores

e

estudantes

vinculados(as)

ao

Programa/Projeto.
• Aos novos ingressantes interessados em participar dos Projetos em questão:

Projeto de Pesquisa “A Teoria das Classes”: o estudo sobre um tema atual
crucial, de Tempo Integral de Dedicação Exclusiva (TIDE) – Professor Elson
Alves de Lima; do Grupo de Trabalho Acadêmico, terão direito às informações
sobre as finalidades do(s) Projeto(s) e certificado de participação junto aos
mesmos.
•

DO PROCESSO DESELEÇÃO

A seleção dos(as) candidatos(as) será composta pelas seguintes etapas:
Prova Escrita, Dinâmica (exclusiva para todos os concorrentes).
•

A Prova Escrita ocorrerá dia 04 de abril de 2018 - 4a. feira - às 15h30min., na
UNESPAR – Campus de Apucarana. Os conteúdos para a prova escrita estão
apresentados no Anexo IV deste edital. A prova terá duração de até (04)

quatro horas. O não comparecimento no horário da prova escrita implicará na
eliminação do(a) candidato(a) do processo seletivo.
•

A Dinâmica/Entrevista ocorrerá dia 05 de abril de 2017 - 5a. feira - às
15h00min., na UNESPAR – Campus de Apucarana. O conteúdo para a
dinâmica está disponível no Anexo IV deste Edital, terá duração de até (04)
quatro horas, com a presença dos integrantes do Projeto. O não
comparecimento no horário da dinâmica implicará na eliminação do candidato
do processo seletivo.

•

O processo de seleção de candidatos(as) estará sob responsabilidade da
Coordenação do Projeto e dos respectivos discentes envolvidos.

• Dos critérios deseleção:
• Todas as etapas de seleção serão avaliadas com notas de 0,0 (zero) a 10,0

(dez). No processo de seleção, a Média Final (MF) será obtida pela soma da
Prova Escrita (peso 6) e da Dinâmica (peso 4).
•

Serão classificados os candidatos que obtiverem no processo de pré-seleção
nota final igual ou superior a 7,0 (sete), sendo convocados os aprovados em
ordem de classificação, conforme número de vagas disponíveis.

•

Em caso de desistência de candidatos classificados serão convocados os
candidatos classificados na sequência.

•

DOS ANEXOS DESTE EDITAL

• Constituem anexos desteEdital:
•

Anexo I - Formulário de Inscrição de Dados Pessoais;

•

Anexo II - Declaração de Disponibilidade de Carga Horária,

•

Anexo III - Termo de Adesão ao Edital.

•

Anexo IV – Conteúdos da Prova/Dinâmica

•

DA VINCULAÇÃO/ADESÃO AO PROJETO

• Espera-se que os(as) candidatos(as) selecionados demonstrem interesse ao

Projeto e se dediquem à realização das atividades propostas, garantindo seu
desenvolvimento,
continuidade.

aprimoramento,

fortalecimento,

divulgação

e

sua

•

DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS

• O resultado final será divulgado a partir do dia 09 de abril de 2018, por meio do

Edital no endereço eletrônico: http://www.fecea.br
• Sobre os critérios e resultados do processo seletivo não caberárecurso.

•

DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

•

Inscrições: 20 a 28 de março de 2018

•

Homologação das Inscrições: 29 de março de 2018 – 5a.feira

•

Prova Escrita: 04 de abril de 2018 - 4a. feira -15h30min.

•

Dinâmica/Entrevista: 05 de abril de 2018 - 5a. Feira -15h00min.

•

Publicação do Resultado Final: a partir de 09 abril de 2018 – 2ª. feira.
•

DISPOSIÇÕESGERAIS
•

A qualquer tempo o presente Edital poderá ser alterado, revogado

ou anulado, no todo ou em parte, por motivo de interesse público ou exigência
legal, sem que isso implique em direito à indenização ou reclamação de
qualquer natureza;
•

A UNESPAR se reserva o direito de resolver os casos omissos e as
situações não previstas no presente Edital.

Apucarana, 19 de Abril de 2018.

Prof. Ms. Elson Alves de Lima
Coordenador do Projeto TIDE “A Teoria das Classes: o estudo sobre um
tema crucial atual” e do Projeto Grupo de Trabalho Acadêmico.

Angela Gabriela Nunes da Silva
Graduando do Curso de Serviço Social e Coordenadora do Grupo de Trabalho

Brenda Carolina Evangelista Cogorni
Graduanda do Curso de Serviço Social, pesquisadora do Projeto TIDE
“A Teoria das Classes: o estudo sobre um tema crucial atual” e
Coordenadora do Grupo de Trabalho Acadêmico.

Caroline Costa Camonezi
Graduanda do Curso de Serviço Social, pesquisadora do Projeto TIDE
“A Teoria das Classes: o estudo sobre um tema crucial atual” e
Coordenadora do Grupo de Trabalho Acadêmico.
Paulo Henrique Caetano Ferreira
Graduando do Curso de Serviço Social e Coordenador do Grupo de
Trabalho Acadêmico.

ANEXO I – EDITAL Nº 001/2018
001/2018 FORMULÁRIO DE
INSCRIÇÃO DADOS
PESSOAIS:

CANDIDATO:
R.G:

.C.P.F:

ENDEREÇORESIDENCIAL:
LOGRADOURO:

No:

BAIRRO:

COMPLEMENTO:

CIDADE:

ESTADO:

CEP:
TELEFONEPARACONTATO:
TELEFONECELULAR:
E-MAIL:

DADOS ACADÊMICOS:
CURSO (nomedoCurso

)

SÉRIE:

,

de

Assinatura do(a) Candidato(a)

de2018.

ANEXO II – EDITAL Nº 001/2018
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA,

EU
PORTADOR(A)

DO

RG

Nº

E

CPF

Nº

, DECLARO QUE MESMO QUE
TENHA VÍNCULO EMPREGATÍCIO, DISPONHO DE TOTAIS CONDIÇÕES DE
TEMPO DISPONÍVEL E DE HORAS NECESSÁRIAS PARA ATUAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO JUNTO AO PLANO DE ATIVIDADES A SER EXECUTADO E
DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PROJETO A QUE ESTIVER INSERIDO(A).

Obs. Estar regularmente matriculado em curso de Graduação da Unespar;
Estar adimplente com a Unespar.

,

de

Assinatura do Candidato

de2018.

ANEXO III – EDITAL Nº
001/2018
TERMO DE ADESÃO AO
EDITAL

EU
RG.

,
Nº

E

CPF

Nº

CONCORDO COM OS TERMOS
DO PRESENTE EDITAL E, ADERINDO ÀS ATIVIDADES, ESTOU CIENTE DE
QUE O REFERIDO PROJETO NÃO GERA OU GERARÁ VÍNCULO
EMPREGATÍCIO COM NENHUMA DAS INSTITUIÇÕESENVOLVIDAS.
A MINHA PARTICIPAÇÃO SE DARÁ DE ACORDO COM O QUE REZA O
PLANO DE ATIVIDADES DEFINIDO NOS PROJETOS LISTADOS, SEM
PREJUÍZO PARA OS SEUS COORDENADORES E À PRÓPRIA UNESPAR.

,

de

Assinatura do(a) Candidato(a)

de2018.

ANEXO IV – EDITAL Nº 001/2018
CONTEÚDOS PROVA/DINÂMICA
1. Prova Escrita
A prova será composta por (01) uma única questão, considerando o conteúdo
elencado no tema abaixo:
•

Capital X Trabalho – Alienação – Luta de Classes – Teoria Marxista.

2. Dinâmica de Grupo (exclusiva para os candidatos)
A equipe organizadora do processo seletivo realizará uma Roda de Conversa
com os candidatos, para exporem suas ideias a respeito do Grupo, o que
esperam; o que gostariam de acrescentar; quais seus pontos de vista a
respeito do tema central do Grupo de Trabalho Acadêmico: “A Teoria das
Classes”: um estudo sobre tema atual crucial;

3. Entrevista (exclusiva para os candidatos)
Para conhecer os novos integrantes do Grupo, seus interesses sobre o Grupo,
nossas condições objetivas, subjetivas que estão interligadas com a
representatividade no Grupo, das quais incluem novas responsabilidades;
leituras diárias, entre outras questões pertinentes ao tema.

