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EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNO BOLSISTA - 003/2022 
 

PROJETO: “Mapeamento da Formação de Professores - MAPFOR BRASIL” 
PROCESSO: 23075.036331/2021-42 
CONTRATO/CONVÊNIO: nº 913960/2021 
COORDENADOR: Gabriela Schneider 
 
1. Participação dos alunos  
- Graduando em Pedagogia ou Licenciatura 
 
2. Vagas Atividades a serem desenvolvidas,  
2.1. – 01 (uma) vaga para Auxiliar Administrativo 
 
2.1.1. Atividades:  
- Auxiliar nas atividades administrativas.  
- Atendimentos aos docentes.  
 
2.1.2. Local: UFPR/Campus Rebouças  
 
2.1.3. Carga Horária: 04 (quatro) horas por dia, de segunda-feira a sexta-feira – 9h – 
13h.   
 
3. Carga horária dedicada pelo aluno ao projeto: (informar a carga horária semanal e 
total do projeto) 
Carga horária semanal: 20 horas 
Carga horária total do projeto: 120h 
 
4. Valor da bolsa:  
- R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)  
 
5. Período de atuação no projeto:  
Abril/2022 a Setembro/2022 
 
6. Requisitos para participação: 
- Enviar um email para stael.madureira@ufpr.br com os seguintes dados: nome, curso, 
matrícula. No campo assunto deve ser indicado: INSCRIÇÃO PROJETO.  



 

- Estar regularmente matriculado em um dos cursos descritos no item 1 do edital  
- Não receber bolsa ou qualquer outro auxílio financeiro da UFPR, de outra instituição 
de ensino ou agência de fomento, nacional ou internacional, que exija exclusividade  
- Se receber mais de uma bolsa nos termos da Resolução 41/17 - Coplad, o valor 
somado das bolsas não deve ultrapassar os limites previstos nesta resolução 
 
6.1 - Outros requisitos: 

a)  não ser beneficiário de outro tipo de bolsa que exija exclusividade.  
b) Iniciativa e criatividade;  
c) Conhecimento em excel;  

 
7. Fases de seleção  
- Entrevista; 
 
8 Critérios de seleção  
8.1 Os candidatos serão avaliados para seleção nas seguintes proporções: 

• Desempenho na entrevista – 80% 
• Conhecimento em excel e habilidade de escrita– 20% 
 

8.2. A entrevista será realizada pela supervisora do/a bolsista.  
8.3 Aos selecionados para a entrevista será enviado um comunicado por e-mail indicando 
dia e hora da entrevista.  
9.4 Na entrevista serão avaliadas condições técnicas (habilidades requeridas para a vaga) 
e aderência ao perfil solicitado. Também serão avaliadas condições subjetivas, como 
habilidades com comunicação, redação e trabalho m equipe. 
 
10. Calendário  
As inscrições serão realizadas no período de 03/03/2022 a 08/03/2022 por email.  
Realização das entrevistas: 09/03 e 10/03 no período da manhã na sala 107 do Campus 
Rebouças, conforme horário indicado por e-mail.   
Divulgação do resultado – 11/03/2022 - no endereço eletrônico 
http://www.educacao.ufpr.br/portal/ 
 
Curitiba, 03/03/2022 
 

 
Prof.ª Drª Gabriela Schneider                                      


