
 

CAMPUS DE CAMPO MOURÃO 
Divisão de Extensão e Cultura - DEXC 

 
 

EDITAL Nº. 28/2019 

Processo Seletivo para integrantes de equipe de Projeto de Extensão, nas 
modalidades de membro Bolsista e membro Voluntário 

 

A Divisão de Extensão e Cultura – DEXC, em conformidade com o Termo de 

cooperação técnica nº 082/2019, firmado entre a UNESPAR e a  Superintendência 

Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI, e em consonância com os 

critérios definidos pela Comissão Institucional de Extensão Universitária da 

UNESPAR, torna pública a realização de processo seletivo para integrantes de 

equipe do projeto de extensão intitulado Mapeamento de Estrutura Produtiva, 

Setores Econômicos Estratégicos e Multiplicadores Setoriais para o Município de 

Campo Mourão.  

As vagas são direcionadas a estudantes de graduação da UNESPAR – campus de 

Campo Mourão, nas modalidades de Membro Bolsista e Membro Voluntário, e 

observarão o disposto no presente Edital. 

 
 

1 – DAS VAGAS E BOLSAS 
 
Serão ofertadas até 3 (três) vagas para Membro Bolsista e até 3 (três) vagas para 

Membro Voluntário para compor a equipe do projeto intitulado Mapeamento de 

Estrutura Produtiva, Setores Econômicos Estratégicos e Multiplicadores Setoriais 

para o Município de Campo Mourão, conforme descrito no quadro abaixo: 

 

Projeto Mapeamento de Estrutura Produtiva, Setores Econômicos 
Estratégicos e Multiplicadores Setoriais para o Município de 
Campo Mourão 

Equipe Técnica 

Jorge Leandro Delconte Ferreira (coordenador),  
Alexandre Florindo Alves,  
Aline de Queiroz Assis Andreotti Pancera,  
Mario Filizzola Costa 

Membro Bolsista 3 (três) vagas 

Membro Voluntário 3 (três) vagas 

 
 



 

Cada Membro Bolsista selecionado fará jus a bolsas de estudo mensais no valor 

de R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais), concedidas pelo prazo de até 

12 (doze) meses, com recursos do Fundo Paraná com vistas a incentivar a 

participação de estudantes de graduação no desenvolvimento de atividades de 

extensão universitária, observado o disposto no Ato Administrativo nº 03/2016/UGF 

e no Termo de cooperação técnico nº 082/2019. 

 
 
 

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
Os acadêmicos interessados em participar do Processo Seletivo nas modalidades 

de Membro Bolsista ou Membro Voluntário deverão atender cumulativamente às 

seguintes condições: 

a) Estar regularmente matriculado na segunda, terceira ou quarta série de um dos 

seguintes cursos de graduação da UNESPAR: Administração, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas ou Engenharia de Produção Agroindustrial; 

b) Possuir Currículo Lattes atualizado junto ao CNPq; 

c) Não estar inadimplente ou impedido de participar dos Programas de Extensão 

ou de Iniciação Científica da UNESPAR;  

d) Não possuir grau de parentesco, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, 

com nenhum dos docentes integrantes da equipe técnica do projeto; 

e) Dispor de habilidades avançadas de comunicação interpessoal; 

f) Ter domínio (no nível de usuário avançado) dos aplicativos Word, Excel e 

Powerpoint; 

g) Ter interesse de participar como extensionista universitário no Projeto em 

questão, bem como ciência de que são exigidos dedicação e comprometimento 

à extensão universitária. 

 

Adicionalmente, os candidatos a vaga na modalidade de Membro Bolsista 

deverão atender às seguintes condições: 

a) Não ter vínculo empregatício, de estágio ou de bolsista, ao longo do 

desenvolvimento do projeto; 

b) Dedicar-se integralmente às atividades previstas no projeto; 

c) Ter disponibilidade de 20 horas semanais para dedicar-se ao Projeto, sendo 

elas presenciais na UNESPAR – Campus Campo Mourão. 

 

 



 

3 – COMPROMISSOS DO ACADÊMICO 
 
Constituem compromissos dos acadêmicos selecionados, nas modalidades de 

Membro Bolsista ou Membro Voluntário , os seguintes: 

a) Dedicar-se integralmente às atividades de extensão no âmbito do projeto, 

inclusive no período de férias letivas;  

b) Executar as atividades a ele atribuídas, observando as orientações de 

docente membro da Equipe Técnica;  

c) Participar de reuniões de trabalho da Equipe Técnica nas dependências da 

UNESPAR ou fora dela, sempre que convocado; 

d) Apresentar relatório final, contemplando os resultados alcançados, 

obrigatoriamente em até 30 dias após o término do período da Bolsa.  

 
 
Adicionalmente, os acadêmicos selecionados na modalidade de Membro Bolsista 

deverão atender aos seguintes compromissos: 

a) Não exercer qualquer atividade remunerada com vínculo empregatício; 

b) Usufruir apenas desta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação 

desta com a de outros Programas do CNPq, de outras agências de fomento 

ou ainda da própria UNESPAR;  

c) Devolver, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) 

indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos neste Edital 

não sejam cumpridos. 

 

 

 

 
4 – DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

A seleção de candidatos observará as seguintes etapas: 

a) Entrevista para avaliar o atendimento do candidato ao disposto neste 

Edital, a ser realizada em 16/12/2019, a partir das 13h30; 

b) Análise do Currículo Lattes, realizada na mesma data das entrevistas. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
5 – DAS INSCRIÇÕES 

 
Os interessados deverão encaminhar os seguintes documentos ao e-mail da 

Divisão de Extensão e Cultura – DEC fecilcam.extensao@gmail.com no período de 

11/12/2019 até às 23h59 do dia 13/12/2019: 

a) Ficha de Inscrição (Anexo I) assinada e em versão PDF; 

b) Carta de Motivação assinada e em versão PDF. 

c) Currículo conforme os critérios item 4 deste Edital 

 

 
6 – DO PLANO DE TRABALHO DOS BOLSISTAS 

 
Os bolsistas deverão dedicar-se por 20 (vinte) horas semanais, conforme plano de 

trabalho constante do Anexo II deste Edital. 

 
 

 
7 – DO RESULTADO 

O resultado do processo seletivo será divulgado, em Edital, tendo a data prevista 

de divulgação a partir do dia 18 de Dezembro de 2019, – na página da 

UNESPAR/CAMPO MOURÃO. 

 
 
 
 

8 - DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Divisão de Extensão e Cultura 

deste Campus ou, em instância recursal, pela Comissão Interna de Extensão e 

Cultura da UNESPAR. 

 
Campo Mourão, 11 de dezembro de 2019. 
 

 

WALMIR RUIS SALINAS 
Chefe da Divisão de Extensão e Cultura 

Campus de Campo Mourão 

CAMPUS DE CAMPO MOURÃO 

Divisão de Extensão e Cultura - DEXC 

mailto:fecilcam.extensao@gmail.com


 

ANEXO I – EDITAL Nº. 028/2019 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Processo Seletivo de Bolsistas de Extensão Universitária 
 

Projeto: Mapeamento de Estrutura Produtiva, Setores Econômicos Estratégi-
cos e Multiplicadores Setoriais para o Município de Campo Mourão.  

 

Dados pessoais: 

Nome:  

Endereço:  

RG:  CPF:  

e-mail:  

Telefones:  

 

Dados acadêmicos: 

CURSO:  Série:  

Link para acesso ao 
Currículo Lattes: 

 

 

DECLARAÇÃO (válida exclusivamente para vagas de Membro Bolsista): 

Declaro não possuir nenhum tipo de vínculo empreg 

atício, nem receber qualquer outro tipo de bolsa de estudos, de forma a poder me 

dedicar por 20 horas semanais como bolsista graduando ao Projeto/Programa 

pretendido, sob pena das implicações previstas na legislação. 

 
Declaro conhecer e concordar com os termos do Ato Administrativo nº 

03/2016/UGF - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – 

SETI e com o Termo de cooperação técnica nº 082/2019. 

 
Assumo inteira responsabilidade pelas informações contidas neste 

formulário, sob as penas da lei. 

 

Campo Mourão,               de dezembro de 2019. 
 
 
 

 

Assinatura 



 

 

ANEXO II - PLANO DE TRABALHO  
 

Orientador  
(Docente responsável): 

Jorge Leandro Delconte Ferreira 

 Projeto: 
Mapeamento de Estrutura Produtiva, Setores 
Econômicos Estratégicos e Multiplicadores Seto-
riais para o Município de Campo Mourão 

Período previsto para 
desenvolvimento do 
Projeto 

Início: 17/12/2019  

Término: 16/12/2020 

 
Síntese das atividades a serem desenvolvidas pelo Bolsista:  

Para a execução do projeto, estão previstas as seguintes ações: 
  

  
1. Capacitação em conteúdos relacionados ao desenvolvimento regional e 
econômico; 

2. Desenvolvimento de atividades de coleta dos microdados em plataformas 
digitais; 

3. Trabalhos com Software Econométrico; 

4. Participação em trabalhos de campo, em entrevistas com os atores chaves da 
economia de Campo Mourão; 

5.Cooperação com o mapeamento de cadeias econômicas estratégicas  do 
município de Campo Mourão; 

6. Atuação em atividades de disseminação do resultado do projeto, em especial 
junto ao Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão - 
CODECAM; 

7. Participação em oficinas de planejamento estratégico das Câmaras Temáticas 
do CODECAM. 

 
 
 
 

Campo Mourão, 11 de dezembro de 2019. 
 
 

Prof.  Jorge Leandro Delconte Ferreira 

Coordenador 
 

Unespar campus de Campo Mourão 
 


