
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS

EDITAL PROEX nº 07/2021

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais, no uso de suas atribuições

legais, torna público o processo de inscrição e seleção para bolsas de extensão

universitária, conforme Convênio UEPG/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, Chamada
002/2021 - referente ao Programa Institucional Pró-Extensão das IES
Estaduais.

As inscrições deverão ser encaminhadas à PROEX via SEI/UEPG, no período

de 27.05.2021 a 30.05.2021 mediante preenchimento de formulário de inscrição

(em anexo), acompanhado dos seguintes documentos:

➢ Cédula de Identidade (cópia);

➢ CPF (cópia);

➢ Histórico escolar atualizado (cópia) - pode ser o histórico escolar da

PROGRAD retirado via on-line;

➢ Currículo Lattes atualizado (sem comprovação);

Quantidade Valor Descrição

01 R$
400,00

Aluno(a) de graduação do Curso de Jornalismo. Estudante

do 4o ano, com conhecimento em fotografia e redação,

em portal e redes sociais, com disponibilidade de

20(vinte) horas semanais, período vespertino.

Vigência: 06 (seis) meses.

A seleção será realizada pela análise do histórico escolar e do Curriculum Lattes.

O resultado do processo de seleção será divulgado via edital na página da PROEX.

Edina Schimanski
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Culturais



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS

FICHA DE INSCRIÇÃO

Eu,_____________________________________________________ brasileiro (a) portador (a)

da Célula de Identidade com RG nº_______ ______________________ expedida pela

______-____, inscrito (a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) nº

________________________, residente e domiciliado a rua

________________________________, nº________, bairro __________________________,

na cidade de__, ________________________________, CEP nº________________, Estado

____, Telefone nº ________________ e ________________, endereço eletrônico (e-mail)

_________________________________, aluno do curso de

________________________________, tendo em vista a abertura de inscrição para

discente conforme o Edital Convênio UEPG/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, Chamada 002/2021 -

PRÓ-EXTENSÃO, venho pelo presente instrumento REQUERER a minha inscrição no

referido processo de seleção, juntando para tanto a documentação estabelecida em edital.

TERMOS EM QUE PEDE DEFERIMENTO.

Ponta Grossa, ____ de ___________ de __________.

_____________________________________
Assinatura do inscrito


