
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS 

INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS  

 

EDITAL IESOL 01/2022 

 

Convocação para VAGA DE BOLSISTA PROFISSIONAL RECÉM-FORMADO. 

 

A Coordenadora do PROJETO DE EXTENSÃO INCUBADORA DE 

EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS (IESOL/UEPG) da UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE PONTA GROSSA–UEPG na Cidade de Ponta Grossa/PR, no 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, no edital aprovado pela SETI – Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em execução pela IESol, através do 

Programa Universidade Sem Fronteiras, TORNA PÚBLICO a convocação da 

terceira colocada no processo seletivo, em virtude a desistência da segunda 

colocada, para firmar termo de compromisso. 

 

 CONVOCA RECÉM-FORMADA CLASSIFICADA  

 

BRUNA MARA PINTO 

 

 

2 - A candidata convocada deverá comparecer no dia do chamamento com as 

seguintes documentações:  

a) Comprovante de abertura de conta corrente no Banco do Brasil;  

b) Fotocópia Autenticada da Carteira de Identidade/RG e comprovante de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas/CPF;  

c) Declaração de que não possui vínculo empregatício e não recebe qualquer 

tipo de bolsa, conforme modelo do anexo 1;  

d) Comprovante de endereço atualizado. O não comparecimento no horário e 

data designados, implicará na desclassificação e convocação do próximo 

candidato aprovado; 

e) E para os profissionais recém-formados o diploma da graduação (não será 

aceito declarações ou certidões de possível concluinte).  



 

OBS: O edital de chamamento será divulgado na página da UEPG e 

também será enviado um e-mail para o(a)s convocados com dia e horário 

para apresentação da documentação 

 

 

Ponta Grossa,24  de janeiro de 2022.  

 

 

Profa. Reidy Rolim de Moura 

Coordenadora do Projeto Coordenadora da IESOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU RECEBIMENTO DE QUALQUER 

TIPO DE BOLSA Eu, _______________________________________________________, 

portador do documento R.G. __________________ e CPF__________________________, 

declaro estar ciente e preencher os requisitos expostos no art. 5° (não possuir qualquer vínculo 

empregatício; não receber qualquer tipo de bolsa), da PORTARIA UGF/SETI 2021 Nº 009/UGF, 

Edital NUMAPE/UEPG 04/2021 Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 

 Ponta Grossa, ______ de _______________ 2021. 


