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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
BOLSISTA DE APOIO À ORGANIZAÇÃO DE EVENTO VIRTUAL

Com base no Edital PRPPG nº 08/2020 - PESQUISA/PRPPG/UFPR - Apoio
à organização de eventos virtuais, as professoras Monica Ribeiro da Silva
(DEPLAE- Setor de Educação), Renata Peres Barbosa (DEPLAE- Setor de
Educação) e Clecí Körbes (SEPT - Setor de Educação Profissional e Tecnológica)
tornam pública a seleção de 1 (um) bolsista de apoio à organização de evento
virtual para atuar na organização do I Colóquio da Rede Nacional EMpesquisa, no
período de 15 de outubro de 2021 a 14 de janeiro de 2022, com carga horária de 20
horas semanais. O valor da bolsa será de R$1.000,00 (mil reais) mensais, com
vigência de 03 (três) meses de atividade efetiva.

1. Requisitos

Poderão se candidatar os estudantes com matrículas ativas nos cursos de
graduação ou pós-graduação da UFPR que:
a) apresentem frequência regular e desempenho acadêmico satisfatório;
b) tenham disponibilidade de 20h semanais para atividades de apoio à organização;
c) possuam habilidades e conhecimentos necessários para utilizar tecnologias
digitais de comunicação e informação;
d) possuam habilidades e conhecimentos necessários para gerenciamento de
página web;
e) disponham em seu domicílio de computadores (desktop, notebook ou tablet, entre
outros) e acesso à Internet em quantidade e qualidade necessárias para o
desempenho adequado das suas atribuições.

É vedada a concessão de bolsas para estudantes que recebam qualquer
outro tipo de bolsa institucional (iniciação científica, extensão, PET, PIBID, PIM,
etc.), com exceção de bolsa PROBEM, ou que tenham vínculo empregatício.

2. Atribuições

O(A) candidato(a) aprovado(a) deverá celebrar Termo de Compromisso
conforme formulário padrão fornecido pela PROPLAN. As atividades previstas e
descritas abaixo serão de apoio ao I Colóquio da Rede Nacional EMpesquisa:
a) Auxiliar nas postagens nas redes sociais oficiais do evento;
b) Auxiliar nas atividades de apoio à organização do evento;
c) Auxiliar no gerenciamento de equipes do evento e evento teste;
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d) Auxiliar no gerenciamento e atualização de página web onde estará sediado o
evento;
e) Auxiliar no planejamento da programação final do evento;
f) Auxiliar na divulgação dos Anais do evento.

3. Cronograma de atividades
De 15 de outubro de 2021 a 14 de janeiro de 2022.

4. Período de duração da bolsa
3 (três) meses.

5. Valor da bolsa
R$1.000,00 (um mil reais) mensais.

6. Inscrições
As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 16 a 20 de setembro de

2021, por meio do preenchimento do formulário disponível no link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWG5Bb4ruW6ro1vFcECTpytB1ikhka
EdcIzxQXdCkTxshKg/viewform

Adicionalmente, o(a) candidato(a) poderá participar de uma entrevista a ser
agendada por meio do e-mail do inscrito para o período de 21 a 24 de setembro de
2021, pela plataforma Google Meet.

7. Processo seletivo e os critérios de aprovação dos(as) estudantes

Além da análise das informações prestadas no formulário (e possibilidade de
entrevista), serão consideradas para a aprovação e classificação dos estudantes os
seguintes critérios:
a) Disponibilidade;
b) Habilidade com a comunicação via sites e redes sociais;
c) Aderência ao projeto;
c) Motivação para participar;
d) Ano de ingresso no Curso.

8. Resultado
Será divulgado por correio eletrônico e na página do Setor de Educação

Profissional e Tecnológica até o dia 27 de setembro de 2021.

9. Disposições finais

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWG5Bb4ruW6ro1vFcECTpytB1ikhkaEdcIzxQXdCkTxshKg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWG5Bb4ruW6ro1vFcECTpytB1ikhkaEdcIzxQXdCkTxshKg/viewform
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Os casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora do Evento.

______________________________________________
PROFESSORA DRa. CLECI KÖRBES

SEPT/SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
UFPR

______________________________________________
PROFESSORA DRa. MONICA RIBEIRO DA SILVA

DEPLAE/SETOR DE EDUCAÇÃO
UFPR

______________________________________________
PROFESSORA DRa. RENATA PERES BARBOSA

DEPLAE/SETOR DE EDUCAÇÃO
UFPR

Curitiba, 15 de setembro de 2021.


