
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ  

CCS – Centro de Ciências da Saúde 
DEF – Departamento de Educação Física 

PRÓ-ESPORTE – Programa de estudos para o 
desenvolvimento do esporte  

Programa “Universidade sem Fronteiras”  

Edital nº 001/2022-DEF 

O Prof. Dr. Giuliano Gomes de Assis Pimentel, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

MARINGÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, e  

• Considerando o Edital nº 05/2019 UGF - Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior – SETI – Programa de Extensão Universitária – Universidade Sem  

Fronteiras,  

TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO DE RECÉM-GRADUADOS DAS ÁREAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA E/OU DE PSICOLOGIA PARA ESTAGIAR POR PRAZO 
DETERMINADO, NO PROJETO “Inclusão nas escolas e no mercado de trabalho: o 
paradesporto como agente de melhoria na efetividade do aprendizado e na garantia de 
direitos sociais para pessoas com deficiência”. 

1. Informações gerais  
O presente Edital tem como objetivo selecionar DOIS/DUAS (2) recém egressos da graduação 
nas condições estipuladas pelo Anexo I, por prazo determinado, para participar do projeto 
“Inclusão nas escolas e no mercado de trabalho: o paradesporto como agente de 
melhoria na efetividade do aprendizado e na garantia de direitos sociais para pessoas 
com deficiência”, do Programa de Extensão Universitária – Universidade Sem Fronteiras / 
SETI-PR.  

2. Das vagas  
Graduada(o) no Curso de Educação Física e/ou em Psicologia (2 vagas).  

3. Requisitos Mínimos  
Poderão candidatar-se:  

1. Recém-formado(a) em Educação Física, com data de conclusão nos últimos 3 anos. 
Deve ter interesse por paradesporto, capacidade de estudo e oratória para ofertar 
formação e disposição para viajar aos municípios de Alto Paraná, Tuneiras do Oeste e 
Bom Sucesso, com disponibilidade de carga horária mínima de 30 horas semanais 
exigidas para a concessão da bolsa. Não poderá ter qualquer vínculo empregatício ou 
receber qualquer outro tipo de bolsa. Deve residir em Maringá-PR ou municípios do 
entorno durante a vigência do contrato; 

2. Recém-formado(a) em Psicologia, com data de conclusão nos últimos 3 anos. Deve ter 
interesse por público com deficiência, capacidade expositiva e intelectual de ofertar 



formação e disposição para viajar aos municípios de Alto Paraná, Tuneiras do Oeste e 
Bom Sucesso, com disponibilidade de carga horária mínima de 30 horas semanais 
exigidas para a concessão da bolsa. Não poderá ter qualquer vínculo empregatício ou 
receber qualquer outro tipo de bolsa. Deve residir em Maringá-PR ou municípios do 
entorno durante a vigência do contrato; 

 

4. Das bolsas  
4.1. O valor de cada bolsa será de R$ 2.000,00 por mês. Serão contratados 2 (dois) recém-

formados, conforme descrição realizada no item 3 do presente Edital;  

4.2. Os bolsistas serão contratados por um período máximo de 12 meses;  

4.3. A contratação dos bolsistas selecionados acontecerá mediante a disponibilidade 
de recursos da SETI e seu devido repasse ao projeto. A seleção não garante 
contratação.  

5. Cronograma  

EVENTOS  DATAS 

Lançamento do edital  20 de janeiro de 2022 

Data limite para recebimento das inscrições  14 h 00 min. de 25 de janeiro de 2022 

Homologação das inscrições e 
publicação dos horários de seleção; 
Seleção dos inscritos, com entrevista 
de acadêmicos e análise de currículo 

25 de janeiro de 2022  

26 de janeiro de 2022 

Publicação do resultado  
 

A partir de 28 de janeiro de 2022 

 
 
6. Das inscrições  
6.1. As inscrições deverão ser realizadas no DEF em horário de atendimento, sob prejuízo do 
aluno, ou enviadas por e-mail e enviadas para ggapimentel@uem.br e a documentação deve 
constar:  

a) Ficha de inscrição” que se encontra no anexo II deste edital  

b) Cópias do RG, do CPF e do registro do conselho (se houver);  

c) Comprovante de residência;  

d) Histórico escolar atualizado;  

e) Curriculum Vitae, documentado.  

6.2. Não haverá taxa de inscrição. 
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7. Do processo seletivo  



7.1. Análise do currículo: valor de 0 a 10 peso 1 (Tabela 1).  

7.2. Entrevista: valor de 0 a 10 peso 2.  

Resultado final consistirá da média aritmética dos itens acima.  

A Comissão Julgadora será composta pelo coordenador do projeto (presidente) e/ou 
professores participantes do projeto (UEM).  

8. Local e data da entrevista  
Acadêmicos: 26 de janeiro de 2022 entre 08 e 18 (dezoito) horas.  
Local: Videoconferência pelo Google Meet, o link será enviado antes da entrevista, no e-mail 
informado pelo candidato na ficha de inscrição.  

Os candidatos que não participarem da videoconferência para a entrevista, serão 
automaticamente desclassificados.  

9. Do resultado final  
O Resultado final será publicado em Edital a partir de 28/01/2022, no endereço eletrônico do 
DEF (https:/www.def.uem.br), na mídia social do PROAFA e ainda exposto publicamente no 
mural do Departamento de Educação Física e no mural da DEX.  

10. Dos recursos  

Caberá recurso contra a decisão final da Comissão de Seleção no prazo de 24 horas após a 
publicação do edital. 

11. Da validade  

Este processo de seleção tem validade de 12 (doze) meses.  

Maringá, 19 de janeiro de 2022.  

 

 

 
Prof. Dr. Giuliano Gomes de Assis Pimentel           Prof. Dr. Nelson Nardo Júnior 

Coordenador do Projeto                                           Chefe do DEF 
Original assinado                                                     Original assinado 
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ANEXO I (Edital nº 002-DEF)  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ  
Departamento de Educação Física  

Programa “Universidade sem Fronteiras”  

BOLSISTAS A SEREM CONTRATADOS 

Tipo de Bolsa  Número de   
Vagas 

Regime de   
Trabalho 

Valor da 
Bolsa (R$) 

Recém-
graduado  

02 (dois) 30 horas  

semanais 

2.000,00  
mensais 

 
 
  



ANEXO II (Edital nº 001-DEF)  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ  
Departamento de Educação Física  

Programa “Universidade sem Fronteiras”  

FICHA DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAL 

 

Nome do(a) candidato(a): ____________________________________________________  

Graduação em:   (  ) licenciatura Educação Física     (   ) licenciatura Psicologia     

 (  ) bacharelado Educação Física      (  ) bacharelado Psicologia     

Endereço: _________________________________________________No.: ___________ 

Complemento: _______________________. Bairro: ______________________________. 

Cidade: ___________________________. Estado: ____________. CEP: _____________. 

Telefones: (____) ________________________ (___) ___________________________  

E-mail: _______________________________________________________________. 

Anexar os seguintes documentos e enviar ao e-mail ggapimentel@uem.br:  

( ) Cópias de RG, CPF e RA (e registro de conselho profissional, se houver);  

( ) Histórico escolar que comprove a data de colação de grau;  

( ) Curriculum Vitae, documentado.  

Declaro que li e estou de acordo com as normas e exigências do Edital No. 001-

DEF. Maringá, ____ de janeiro de 2022.  

___________________________________  
Assinatura do(a) candidato(a) 

  



 
Tabela 1. Tabela de pontuação para análise de currículo de alunos de graduação. 
Itens a serem avaliados conforme Pontuação máxima  

 

Atividades Acadêmicas  

Média do histórico escolar: 7 pontos (entre 8 e 10), 4 pontos (6 e 7,9), 0 ponto (0 e 5,9)  

Palestra ou minicurso ministrada(o): 3 pontos 

Participação em empresa júnior: 4 pontos 

 

Participação em projetos de Pesquisa e de Extensão  

PIBIC/PIC  12 pontos  

Pesquisa (participação em projeto como voluntário): 6 pontos  

Extensão (acima de 6 meses): 30 pontos  

Produção científica e eventos  

Artigos Publicados e/ou no prelo: 10 pontos  

Resumo Simples Padrão: 4 pontos  

Resumo Expandido no EAEX:10 pontos  

Organização de eventos: 10 pontos  

 

Participação  

Em grupo ou núcleo de pesquisa*: 4 pontos 

Total 100  

* Pode ser emitido no link do CNPq:  
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf 
 


