EDITAL DE ABERTURA PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO

O Projeto Portal do futuro: Oportunidade de Qualificação ao Jovem do
Campo, juntamente com Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR –
Campus Apucarana faz saber a todos os interessados, que estão abertas as
inscrições ao edital para elaboração de E-books, destinado a professores
autores conteudistas. A seleção é dividida em três fases para elaboração de
material didático, nos seguintes temas: GESTÃO DE CARREIRA E/OU
MARKETING PESSOAL.

1. Dos requisitos:
1.1 DO PUBLICO-ALVO E DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO


Ser professor universitário, de preferência com ferramentas e conteúdo
de ensino a distância;



O candidato obrigatoriamente deverá submeter uma cópia do currículo
Lattes;



Elaborar conteúdo autoral abrangendo um dos temas apresentado, com
no mínimo 30 páginas;



Poderá se candidatar exclusivamente em um dos temas propostos
nesse edital;



Possuir conta corrente Banco do Brasil, para fins da entrega da
premiação, em nome do candidato à participação do concurso.

2. Dos requisitos relativos ao material do e-book


Os e-books devem seguir o conteúdo da ementa apresentada no anexo
(2) desse edital;



Na entrega da versão final do e-book, deverá também ser anexado uma
Declaração de autenticidade e de documentos inéditos;

3. Da inscrição:
3.1 As inscrições serão realizadas a partir de 05 de março de 2018 a 09 de
março de 2018 para a primeira fase.
3.2 Deverá ser entregue ao protocolo da Instituição, a Ficha de Inscrição
preenchida e assinada (Anexo I);
3.3 Anexar cópia do currículo lattes impresso;
3.5 Proposta de conteúdo e organização de capítulos de acordo com o anexo
(2) ementa.

4. Do Pagamento:
4.1 O projeto Portal do Futuro: Oportunidade de Qualificação ao Jovem do
Campo, aprovado pelo Programa de Extensão Universitária – Universidade
Sem Fronteiras – da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior –
SETI/PR e fomentado pelo FUNDO PARANÁ, em parceria com Unespar –
Campus Apucarana, realizará pagamento nas condições desse edital, nos
seguintes valores:


R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), para a construção de e-book
de Gestão de Carreira.



R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), para a construção de e-book
de Marketing Pessoal.

Obs: O pagamento será realizado por meio de depósito em conta corrente, em
nome do candidato ganhador, impreterivelmente no Banco do Brasil e segue a
rotina e prazos estabelecidos pela Unespar e pelo Fundo Paraná respeitando
prazos e cronograma de pagamento.
5. Dos critérios de Avaliação:
CRITÉRIOS AVALIAÇÃO MATERIAL

PONTUAÇÃO
10

Análise do currículo.
10
Criatividade na abordagem do tema.
Sugestões de livros, revistas cientificas e vídeos para familiarizar o
aluno com pesquisas complementares.

10

Estrutura proposta de conteúdo adicional.

20
50

E-book – Rascunho com 60% de preenchimento.

6. Do prazo de Entrega:

6.1 O candidato terá o prazo do dia de 13 de março de 2018 à 22 de março
de 2018, até às 17:00hs para protocolar o conteúdo desenvolvido em envelope
lacrado, no endereço Rua Minas Gerais, Br-369, nº 5021 UnesparUniversidade do Estado do Paraná. Campus Apucarana. Setor do Protocolo.

7 Das disposições finais:
7.1 O candidato fica ciente que a submissão do conteúdo, autorizará
automaticamente o uso de seu material pelo Projeto Portal do Futuro, tanto
para versão impressa como em mídia social e que será elaborado um termo de
cessão dos direitos autorais;
7.2 Propostas não aceitas não serão utilizadas no projeto e os envelopes
estarão à disposição dos candidatos no períodos de 30 dias para sua retirada.
7.3 O material será analisado e avaliado por uma comissão técnica que envolve
profissionais atuantes no projeto e a coordenação. Os casos omissos serão
decididos pela comissão designada para seleção;
7.4 O resultado final do edital será divulgado de acordo com calendário:
1. Fase I - inscrições 05 à 09 de março de 2018;
2. Fase II - Resultado das homologações das propostas analisadas 13 de março de 2018;
3. Fase III - Entrega do material completo -13 à 22 de março de 2018.
4. Resultado final em 25 de Março 2018.
É parte integrante deste edital os anexos:
I - Ficha de Inscrição; II - Termo de Cessão do uso de imagem e conteúdo;
III - Termo de Cessão de direitos autorais; IV - Ementas.
Apucarana, 05 de Março de 2018.

Profº Pedro Alexandre Gomes
Coordenador do Projeto

Narciso Luiz Rastelli
Diretor

ANEXO I – Edital n° ____ UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA/USF

Ficha de Inscrição
Tema : (

) Gestão de Carreira

(

) Marketing Pessoal

Nome Completo:__________________________________________________

Endereço:_______________________________________________________
_______________________________________________________________

Cidade:___________________________.CEP:__________________________
E-mail:
Telefone:

____________________________________
____________________________________
____________________________________

Celular:
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÕES:

RG:

CPF:

CONTA: BANCO DO BRASIL
Agência:________________________. Digito:_____
Conta Corrente:_____________________________

______________________________________________
Assinatura

ANEXO II – Edital n° ______

UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA/USF

TERMO DE CESSÃO DO USO DE IMAGEM E CONTEÚDO

Eu:________________________________________. RG:_______________________
Autorizo o Projeto Portal do Futuro a veicular em seus canais de comunicação tanto
para versão impressa como em mídia; do conteúdo do E-book por mim elaborado.

__________________________________________
Assinatura

___________________, ________de Março 2018

ANEXO III – Edital n°____UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA/USF

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Por

este

instrumento,

eu,

____________________________________________,

nacionalidade:______________. CPF:__________________, RG:____________________
CEDO, nos termos da Lei 9.610/98, os direitos autorais patrimoniais da obra indicada abaixo,
ao Projeto Portal do Futuro: Oportunidade de Qualificação ao Jovem do Campo.

Título: ________________________________________
Declaro que o conteúdo da obra cedida é de minha autoria, da qual assumo qualquer
responsabilidade moral e/ou material em virtude de possível impugnação da obra por parte de
terceiros.

Local e data:______________________________
Nome completo do CEDENTE:_________________________________________________
Rua __________________________________________, nº_________ . CEP____________
Cidade: _________________________Tel: ________________, Cel: _________________
E-mail: __________________________________________________________________

___________________________________________
ASSINATURA DO CEDENTE

De acordo:

___________________________________________
ASSINATURA DO CESSIONÁRIO
Pedro Alexandre Gomes (Coordenador do Projeto Portal do Futuro)

ANEXO IV – Edital n°___ UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA/USF
EMENTA PARA ELABORAÇÃO DO TEMA GESTÃO DE CARREIRA

1. Fases e ciclos de carreira; determinantes da escolha e os pilares de uma
carreira bem sucedida; vocação existe?
2. Insumos para o planejamento da carreira: o autoconhecimento, mercado
de trabalho e o plano de ação;
3. O autoconhecimento e a carreira: valores; personalidade; âncoras;
interesses e habilidades;
4. A construção do projeto de carreira: alinhando objetivos pessoais e
profissionais e elaborando um plano de ação;
5. A estratégia e as ferramentas de busca de trabalho: currículo, entrevista de
seleção, rede de contatos.
6. Organizações e carreiras sem fronteiras; carreira em Y; carreiras paralelas;
7. A gestão de carreiras e a gestão de pessoas.

EMENTA PARA ELABORAÇÃO DO TEMA MARKETING PESSOAL

1. O que é o marketing pessoal;
2. Conhecimento, habilidades e atitudes;
3. Informação, conhecimento, discernimento;
4. Foco no desenvolvimento pessoal para minimizar o impacto das
mudanças:

(autoimagem,

autoconsciência,

autoconfiança,

autodeterminação, automotivação; Liderança, assertividade, feedback,
administração de tempo; produtividade; delegação, tomada de decisão,
comunicação, planejamento pessoal

