Divisão de Extensão e Cultura
EDITAL Nº. 035/2017
Processo Seletivo de Bolsistas de Extensão Universitária – PIBEX/FA
A Divisão de Extensão e Cultura, em conformidade com a Chamada 07/2016 –
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, o Edital 002/2016 – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA e em
consonância com os critérios definidos pela Comissão Interna de Extensão Universitária da
Unespar, torna pública a realização de Processo Seletivo para concessão de bolsas de extensão
universitária para alunos(as) dos cursos de graduação do Campus com vistas à participação no
Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária – PIBEX/FA, conforme segue:
1 – DAS BOLSAS
As bolsas de estudo serão de R$ 400,00 (quatrocentos reais), concedidas pelo prazo de
4(quatro) meses, como apoio da Fundação Araucária com vistas a incentivar a
participação de alunos de graduação no desenvolvimento de atividades de extensão
universitária, nos termos da Chamada 07/2016.
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
a) Estar regularmente matriculado entre a primeira e a terceira série de um dos cursos
apontados no item 4 deste edital;
b) Não ter vínculo empregatício nem receber qualquer outro tipo de bolsa de estudos;
c) Possuir frequência no curso igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento);
d) Apresentar histórico escolar com média suficiente para aprovação nos termos
estatutários e regimentais da Unespar;
e) Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;
3 - DAS VAGAS:
Projeto/programa
Brinquedoteca no espaço acadêmico

Coordenador(a)

Vaga(s)
1

Adriana Salvaterra Pasquini
4 – DOS PRÉ-REQUISITOS
Projeto/programa
Brinquedoteca no espaço acadêmico

Pré-requisitos
- estar regularmente matriculado no curso
de Pedagogia (1ª à 3ª série)

5 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Projeto/programa
Brinquedoteca no espaço acadêmico

Critérios
1. Análise de Currículo Lattes
2. Entrevista

6 - DAS INSCRIÇÕES
Os interessados poderão inscrever-se gratuitamente no protocolo geral do campus, no horário
das 8h às 11h, das 14 h às 16h30min e das 19h às 22h no período de 12 de Julho a 04 de
Agosto de 2017, mediante:
Obs.:entre os dias 20 e 26 de Julho o Protocolo funcionará no Período da Manhã e Tarde.
a) Entrega da Ficha de Inscrição preenchida e assinada (anexo I deste edital, cuja cópia
poderá ser solicitada ao referido setor ou à Divisão de Extensão e Cultura),
acompanhada dos documentos comprobatórios: declaração de matrícula, histórico
escolar e currículo Lattes.
b) Envio eletrônico do anexo I deste edital, em documento passível de edição (neste caso,
sem necessidade de assinatura) ao e-mail : adrianapasquini@hotmail.com

7 – DO PLANO DE TRABALHO DOS BOLSISTAS
Os bolsistas deverão dedicar-se por 20(vinte) horas semanais, conforme plano de
trabalho constante do anexo II deste edital.
8 – DA SELEÇÃO
O processo seletivo ocorrerá no dia 09/08/17 e será realizado da seguinte forma:

PROJETO/PROGRAMA
Brinquedoteca no espaço
acadêmico.
9 – DO RESULTADO

Etapa
Entrevista

Data
09/08/2017

Horário Local
19:30 Sala 12, 2º piso
do prédio Central
(em frente à
Biblioteca)

O resultado do processo seletivo será divulgado, em edital da Divisão de Extensão e
Cultura, a partir do dia 10/08/2017, no endereço: www.fecea.br

10 - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Divisão de Extensão e Cultura deste
Campus ou, em instância recursal, pela Comissão Interna de Extensão e Cultura da Unespar.

Apucarana,11 de julho de 2017.

Adriana Salvaterra Pasquini
Coordenadora do Projeto

Prof. Narciso Luiz Rastelli
Diretor Geral de Campus

ANEXO I – EDITAL 035/2017 – DIVISÃO DE EXTENSÃO E CULTURA – UNESPAR -CAMPUS DE
APUCARANA
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS – PIBEX

FICHA DE INSCRIÇÃO
Dados pessoais:
Nome:
Endereço:
RG:

CPF:

E-mail:
Telefones:

Dados acadêmicos:
Curso:

Série:

Projeto/programa:
Link de acesso ao Currículo Lattes:

- Declaro não possuir nenhum tipo de vínculo empregatício, nem receber qualquer outro tipo de bolsa
de estudos, de forma a poder me dedicar por 20 horas semanais ao Projeto/Programa pretendido, sob
pena das implicações previstas na legislação.
- Declaro conhecer e concordar com os termos do Edital 035/2017 – DIVISÃO DE EXTENSÃO E
CULTURA, amparado no Edital 002/2016 – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA e na Chamada
07/2016 – FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA.
Apucarana,

de___________ de 2017.

Nome completo

