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EDITAL IESol Nº 06/2012 

 

O programa de extensão INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS 

– IESol, por meio de seu professor coordenador, comunica que está aberta a inscrição 

para o preenchimento de 04 (quatro) vagas, além de formação de cadastro reserva,  para 

acadêmicos inscritos regularmente em cursos superiores. 

Os selecionados integrarão o projeto “Programa de Consolidação da 

Incubadora de Empreendimentos Solidários da UEPG para suporte a 

empreendimentos solidários”, conforme o Programa de Extensão Universitária – 

PROEXT2010, vinculado ao Ministério da Educação – MEC (Convênio 018/2011), em 

execução pela IESol, e receberá remuneração no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

mensais. 

A carga horária a ser cumprida é de 20 (vinte) horas semanais, de acordo com o 

plano de trabalho definido pela coordenação da IESol, pelo período de 07 (sete) meses. 

Os candidatos interessados devem comparecer à sede da Incubadora de 

Empreendimentos Solidários para efetuar a inscrição, de segunda a sexta-feira, em 

horário comercial (vide endereço abaixo). 

 

1 – REQUISITOS EXIGIDOS: 
 

1) Estar regularmente inscrito em curso superior de qualquer área; 

2) Não ter vínculo empregatício, de qualquer natureza, ou estar recebendo 

qualquer outro tipo de bolsa, remuneração ou auxílio de qualquer natureza, de instituição, 

pública ou privada. 

 

2 – REQUISITOS DESEJÁVEIS: 

1) Noções sobre Economia Solidária e extensão universitária; 

2) Experiência de participação em projetos sociais e/ou extensionistas; 

3) Conhecimentos Básicos em editores de texto (Microsoft Word ou BRoffice 
Writer), Excel e Internet. 

 

3 – INSCRIÇÃO: 
 

PERÍODO: 09/05/2012 a 11/05/2012. 

HORÁRIO: 14:00 hs às 17:00 hs. 

LOCAL: Incubadora de Empreendimentos Solidários – IESol – Avenida Balduino 

Taques, 333 (próximo ao antigo Clube Guaíra). 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

 

a) Cópia do Histórico Escolar atualizado, conforme modelo obtido no sistema 

“acadêmico online” da UEPG; 

b) Fotocópia da Carteira de Identidade ou equivalente definido em Lei; 
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c) Fotocópia do cartão de Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

d) Curriculum vitae atualizado (de preferência conforme modelo da plataforma Lattes); 

e) Ficha de inscrição impressa, a ser entregue preenchida e assinada exclusivamente 

pelo candidato (vide anexo a este). 

f) Os documentos referidos deverão ser entregues no ato da inscrição, no período e 

local supracitados, sob pena de indeferimento da inscrição. 

 

4 – CRITÉRIOS  DE  SELEÇÃO: 
 

a) Avaliação pelo Currículo, histórico escolar e pela entrevista, que será 

realizada no dia 14/05/2012, às 14:00 hs, na referida sede da IESol.  

 

b) Dar-se-á preferência aos candidatos com experiência de participação em 

projetos sociais, de economia solidária e/ou extensão e que tenham disponibilidade de 

trabalho no período da tarde. 

 

4 – DIVULGAÇÃO  DO  RESULTADO: 
 

A partir do dia 15/05/2012, por meio de Edital no sítio inicial da UEPG. 

 

    Os aprovados serão chamados a iniciar as atividades conforme contato posterior 

à divulgação do resultado final da seleção e cronograma de ações definido pelo 

coordenador e pela equipe técnica. 

 

 

Ponta Grossa, 09 de maio de 2012. 

 

 

 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Alexandre Gonçalves Cunha 

Coordenador do Programa IESol 
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FICHA DE INSCRIÇÃO  
(preencher obrigatoriamente com letra de forma LEGÍVEL) 

 

Eu, ______________________________________________ brasileiro (a) 

portador (a) da Célula de Identidade com RG nº ______________________ 

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

(CPF/MF) nº__________________, PIS/PASEP: _______________, 

residente e domiciliado a rua ________________________________, 

nº________, bairro _______________________, na cidade de 

_______________________, CEP nº _________________ Estado ____, 

Telefone nº ________________ e ________________, endereço eletrônico 

(e-mail) _________________________, matriculado na __ª série, do curso 

__________________________, turno _____________, RA nº 

_________________, tendo em vista a abertura de inscrição para acadêmico 

conforme o Edital IESOL nº 06/2012, venho pelo presente instrumento 

REQUERER a minha inscrição no referido processo de seleção, juntando 

para tanto a documentação necessária. 

 

TERMOS EM QUE 

PEDE DEFERIMENTO. 

 

 

Ponta Grossa, ____ de __________ de 2012. 

 

 

 

____________________________ 

Assinatura do candidato 


