
 

 

 

EDITAL PROEX Nº 09/2021 

 
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 via SEI (Sistema eletrônico 
de Informações)/UEPG, direcionados à PROEX-MCG, no período de 14/07/2021 a 20/07/2021. 
 
1. DO OBJETIVO 

O presente edital é destinado à seleção de estagiário do curso de História (Licenciatura ou 
Bacharelado).  
O acadêmico irá estagiar no Museu Campos Gerais. 

O acadêmico deve estar regularmente matriculado no 2º ou 3º ano. 
O acadêmico deve ter com conhecimento em informática (em especial com digitalização e 
tratamento de imagens). 

 
2. DA VAGA 

O presente processo seletivo resultará no preenchimento de 01 (uma) vaga. 
 

3. DA BOLSA  
A bolsa de estágio será de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 
 

4. DA DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO  
O estágio terá duração de 12 (doze) meses. 
O estágio terá carga horária de 20 (vinte) horas semanais em trabalho 
predominantemente remoto. 

 
5. INSCRIÇÃO 

A inscrição deverá ser encaminhada via SEI (Sistema eletrônico de Informações)/UEPG, 
direcionada à PROEX-MCG, no período de 14/07/2021 a 20/07/2021 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). 
 

6. SELEÇÃO 
A seleção será realizada por meio de entrevistas (via Google Meet) com a Direção e a 

Coordenação do Núcleo de Digitalização do Museu Campos Gerais e de avaliação de 
currículo. 
 

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

 
 

Ponta Grossa, 09 de julho de 2021. 
 

 
 

Edina Schimanski 
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Culturais 

 
 
 
 



 

 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO  

 
 

 
Eu,_____________________________________________________, brasileiro(a), 

portador(a) do RG nº______________________, inscrito(a) sob CPF nº 

________________________, residente e domiciliado a rua 

________________________________, nº________, bairro 

__________________________, na cidade de ________________________________, 

Estado ____, CEP nº________________, telefone celular nº ________________, telefone 

fixo nº ________________, 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 

 
 
 
 
 
  
 
 

 


