
     
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

PROJETO: Programa Interinstitucional Ciência Cidadã na Escola - PICCE 

Modalidades de Bolsa:  

As bolsas ofertadas no presente edital seguem as normas da Fundação Araucária nas 

modalidades e condições explicitadas a seguir:  

• 4 (quatro) Bolsas de Extensão no país - tipo C – dedicação de 20 horas 

semanais, valor R$ 1.100,00 (Mil e cem reais) por até 16 meses, para 

profissional técnico especializado com nível superior. 

     Elegibilidade para concorrer e receber a bolsa 

Poderão concorrer às bolsas de extensão do PICCE professores, graduados e estudantes 

que atendam aos seguintes requisitos: 

Professores, graduados e estudantes, com interesse na área de pesquisa e desenvolvimento 

em educação com foco em propostas didáticas pautadas no referencial da Ciência Cidadã; 

a)   ter conhecimento adequado às atividades a serem desenvolvidas; e 

b)   ter disponibilidade para dedicar-se em tempo adequado às necessidades do projeto, 

conforme definido no plano de trabalho do bolsista. 

c)      ser aluno de graduação ou pós-graduação da UFPR 

Não poderá concorrer a este edital o estudante que possuir renda proveniente de bolsa 

Fundação Araucária ou de qualquer outra agência nacional. 

Profissionais com vínculo celetista ou de servidor público somente poderão ser bolsistas 

caso comprovem dispor de carga horária compatível com as atividades do projeto e após 

autorização expressa do Comitê Gestor do PICCE e da Fundação Araucária; 
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1. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:  

Atuar junto aos professores e estudantes envolvidos no PICCE no desenvolvimento e 

acompanhamento de produtos técnicos comunicacionais em alguma das seguintes áreas: 

produção de conteúdo para diferentes meios e plataformas, produção e edição de material 

audiovisual, assessoria de imprensa, comunicação visual, planejamento e comunicação 

digital. 

2. LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: Decom/UFPR. Rua 

Bom Jesus, 650, Juvevê, Curitiba/PR 

3. PERÍODO DE ATUAÇÃO NO PROJETO: Início a partir da aprovação da 

Fundação Araucária por 16 meses. 

4. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO: 

-  Preencher formulário de inscrição disponível no Anexo I 

-  Não receber bolsa ou qualquer outro auxílio financeiro de qualquer instituição de 

ensino ou agência de fomento, nacional ou internacional; 

-  Preferencialmente ter formação em comunicação social, jornalismo, publicidade, 

relações públicas, cinema, design gráfico. Alunos do PPGCOM/UFPR podem ter 

formação em qualquer área. 

5. FASES DA SELEÇÃO  

-  Entrevista; 

- Análise do Currículo Lattes 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

Currículo: 

Formação compatível com os requisitos do edital e vagas 

Conhecimento compatível com os requisitos do edital e vaga 

Experiência compatível com os requisitos do edital e vaga 

 

Entrevista: 

Adequação do perfil do/a candidato/a às atividades previstas para as vagas 



     
 

Objetivos e perspectivas do/a candidato/a 

Defesa clara e concisa das eventuais questões levantadas durante a entrevista 

7.CALENDÁRIO  

25 a 29/03/2022 – inscrições pelo e-mail: valquiriajohn@ufpr.br 

30/03 - Análise dos currículos 

31/03 – Entrevistas (os horários serão divulgados no dia 30/03 e as entrevistas serão 

realizadas de forma remota. O link e o horário das entrevistas serão encaminhados via 

email aos candidatos/as) 

01/04 – Divulgação do resultado 

8. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS  

O resultado será divulgado no dia 01/04, no site do PPGCOM 

  

 

Assinatura do(a) coordenador(a): _____________________________________ 

 

Curitiba, 25 de maio de 2021. 

mailto:valquiriajohn@ufpr.br


     
 

ANEXO I  

Ficha de inscrição para bolsista do Programa Interinstitucional Ciência Cidadã na Escola - 

PICCE 

 

Nome completo: ________________________________________________________ 

Data de nascimento: _____________________________________________________ 

RG: _________________________________ CPF: ____________________________ 

Graduação: ____________________________________________________________ 

GRR (segunda graduação) ou matrícula na pós-graduação: ______________________ 

Endereço residencial: _____________________________________________________ 

Cidade-UF: ___________________________________________________________ 

Telefone celular: _______________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

Curso (segunda graduação ou pós-graduação): ________________________________ 

Previsão de conclusão: ___________________________________________________ 

Possui vínculo empregatício? 

(  ) Sim                     (   ) Não.  Qual? _______________________________________ 

 

Área de interesse da bolsa (das atividades indicadas):  _______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Informações que julga relevantes para a seleção (cursos realizados, habilidades específicas, 

experiência em alguma atividade). Máximo cinco linhas. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


