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CURSO PROPOSTA CURRICULAR E METODOLOGIA PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL 
EDITAL DE SELEÇÃO DE EQUIPE DE TRABALHO  

 

 

A Universidade Federal do Paraná – UFPR, por meio do Setor de Educação, torna público 

o edital de seleção de um profissional para compor a equipe de trabalho do Curso Proposta 

Curricular e Metodologia para a Educação Integral, conforme segue:  

  

1 Perfil: Possuir Ensino Médio completo com experiência em atividades administrativas. 

2 Atribuições: auxiliar a coordenação do projeto na organização dos documentos 

administrativos do curso, com ênfase na organização dos materiais necessários para 

efetivação da etapa de publicação de resultados do projeto. 

3 O projeto tem como objetivo realizar formação continuada de 420 professores que 

atuam na coordenação ou nos macrocampos das escolas que aderiram ao Programa 

Mais Educação e ofertam experiências de Educação Integral 

4  Inscrições: 

4.1 – As inscrições serão realizadas de 25 de maio até 28 de maio de 2015 às 18h. 

4.2- Os/As candidatos/as deverão enviar uma carta de intenção com no máximo uma 

lauda versando sobre seu perfil profissional e justificando a adequação à função 

almejada.  

4.3 - Os/As candidatos/as também deverão enviar seu Currículo atualizado em arquivo 

pdf.  

4.4 – Os documentos deverão ser enviados para o email jucinel@ufpr.br 

4.5 - É de responsabilidade do/a candidato/a, caso não receba qualquer informação no 

prazo acima, verificar eventuais problemas de comunicação e retorno de informação. 

4.6 - Não será avaliado o/a candidato/a que não apresentar qualquer um dos requisitos 

exigidos neste Edital, ou aquele que apresentar documentos e/ou informações não 

confirmados. 

5 Seleção: 

5.1- A Coordenação do Curso será a responsável pela seleção dos/as candidatos/as.  
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5.2 – Os/As candidatos/as selecionados/as também serão chamados para entrevista a 

ser comunicada por email. 

5.3 - O resultado oficial será comunicado por email e no site do Setor de Educação 

http://www.educacao.ufpr.br/portal até o dia 03 de junho de 2015. 

6 Disposições Finais: 

6.1 - Qualquer irregularidade identificada pelas profissionais que farão a seleção 

provocará a eliminação do/a candidato/a, anulando-se todas as condições decorrentes 

de sua inscrição. 

6.2 Os casos omissos serão decididos pela Coordenação do Curso. 

 

Curitiba, 25 de maio de 2015. 

 

Coordenação do Curso Proposta Curricular e Metodologia para a Educação Integral 

 


