MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

EDITAL Nº 01/2019
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA

A Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional, por meio da Coordenação de
Sistemas de Informação para Gestão Acadêmica – COSIGA/PROGAD, torna público o
edital de seleção para preenchimento de 1 vaga para bolsista, destinada a estudante
regularmente matriculado na UFPR.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Será selecionado através deste edital 1 (um) candidato regularmente matriculado
em Curso de Graduação da UFPR.
1.2. Além do número de vagas constantes no item acima, poderão ser selecionados e
classificados candidatos para comporem listas de reserva para eventuais
substituições ou suplementações de apoio ao longo da vigência do projeto.
1.3. A bolsa terá duração de até 06 (seis) meses, a partir de maio de 2019, podendo
ser prorrogada por até 24 meses, no valor mensal de R$ 800,00.
1.4. Caberá ao selecionado executar tarefas
arquivamento e digitalização de documentos.

relacionadas

à

ordenamento,

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Poderão se inscrever alunos matriculados nos Cursos de Graduação da UFPR
(preferencialmente Tecnologia em Secretariado, Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas e Gestão da Informação) que possuam
disponibilidade de 30 horas semanais (6 horas diárias).
2.2. As inscrições serão realizadas no período de 08/04/2019 a 18/04/2019
exclusivamente por meio do envio de um e-mail para cosiga@ufpr.br com o
assunto “Inscrição para seleção de bolsista” e a documentação solicitada anexada
ao e-mail.
2.3. Os candidatos deverão anexar ao e-mail de inscrição os seguintes documentos:
•
•
•

Cópia do RG e CPF
Comprovante de matrícula do Primeiro Semestre de 2019;
Histórico escolar atualizado, com IRA;
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3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
3.1 – A seleção dos bolsistas será feita em duas fases. Na primeira fase,
eliminatória, será realizada a análise da documentação entregue e do histórico
escolar. Na segunda fase, os alunos selecionados na primeira fase passarão por
uma entrevista.
3.2 – O resultado do processo de seleção será divulgado no site da
PROGRAD/COSIGA - http://www.avaliacao.ufpr.br/portal/.

4. CRONOGRAMA
•
•
•
•
•

Período de inscrições: 08/04/2019 a 18/04/2019;
Divulgação do resultado da primeira fase: até 23/04/2019
Entrevistas: 24/04/2019 a 26/04/2019
Divulgação do resultado da segunda fase: até 30/04/2019
Início das atividades: Maio de 2019.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 Casos omissos
COSIGA/PROGRAD.

neste

edital

serão

julgados

e

deliberados

Curitiba, 05 de abril de 2019.

Profa. Dra. Rafaela Mantovani Fontana
Coordenação de Sistemas de Informação para Gestão Acadêmica
PROGRAD - UFPR

pela

