EDITAL Nº 011/2019
A Universidade Estadual do Paraná - Campus Apucarana - PR, por meio do
seu Diretor, Prof. Daniel Fernando Matheus Gomes em conformidade com
o Edital nº 10/2018 - SETI, do Termo de Cooperação 029/2018, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias, resolve:

CONVOCAR
Art. 1º Convocar o candidato BRUNO SCHROEDER PACHECO,
estudante de graduação do curso de DIREITO, para assinar o Termo de
Responsabilidade de Bolsista, até o dia 6 de março de 2019. Em
caso da não apresentação do referido candidato, FICA DESDE JÁ
CONVOCADA para apresentação a estudante FERNANDA RAFAELA

EVARISTO DE MELLO, a partir do dia 7 de março de 2019 até o dia 11

de março de 2019.
Art. 2º O candidato aprovado e interessado fica convocado a comparecer,

no Patronato Municipal de Apucarana, situado na Rua João
Matiuzzi, nº 279, Parque Bela Vista, nesta cidade de
Apucarana-PR, CEP 86.803-180, no período de expediente,
qual seja das 8hs00 às 12hs00 e das 13hs00 às 17hs00, para
assinatura do Termo de Compromisso e INICIAR suas atividades. O não
comparecimento implicará na desclassificação automática do convocado.
No dia 06 de março de 2019, em virtude dos feriados de Carnaval, o
expediente será das 13hs00 as 17hs00.

Art. 3º. A carga horária diária será de 06 (seis) horas e a semanal de 30
(trinta) horas de atividades, cuja frequência será controlada.

Art. 4º Importante considerar que o classificado denominado como bolsistas
RECÉM FORMADO não poderá ter vínculo empregatício ou receber outro
tipo de bolsa, sob pena de rescisão com o Projeto de Extensão.

Art. 5º O bolsista fica ciente que o presente Termo de Compromisso, não
implica em relação empregatícia com a UNESPAR, Campus de Apucarana,
não havendo, portanto, incidência previdenciária, depósito de FGTS ou
qualquer outra obrigação trabalhista sobre a Bolsa Extensão.

Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pela Divisão de Extensão e
Cultura.

Apucarana, 28 de Fevereiro de 2019
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