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EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTE PARA BOLSA DE EXTENSÃO PROEC – 
BOLSAS DE EXTENSÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA. 2020 

 
 
Projeto: OBSERVATÓRIO DO LITORAL PARANAENSE 
 
Modalidade da bolsa: Bolsa de extensão em tempos de pandemia (Vigência da bolsa 
junho e julho de 2020) 
 
Curso origem: Tecnólogo em Gestão Imobiliária 
 
Coordenador: Prof. Dr. Rangel Angelotti 
 

1. Podem se inscrever para concorrer a bolsa de extensão discentes 
matriculados nos seguintes cursos de graduação:  

 
Tecnólogo em Gestão Imobiliária 
Ciências Ambientais 
Geografia 

 
2. Atividades a serem desenvolvidas 

- Levantamento de dados on-line 
- Tabulação de dados elaboração de planilhas 
- Elaboração de mapas em softwares livres de geoprocessamento 
- Elaboração de relatórios 
- Elaboração de materiais didáticos, de apoio e assessoria on-line 
- Divulgação de informações em plataformas on-line  

 
3. Local de desenvolvimento das atividades: 

 
As atividades serão realizadas no domicílio do bolsista através de computador 
conectado à internet em regime Home Office. 

 
4. Carga horária dedicada pelo/a aluno/a ao projeto:  

12 horas semanais. 
 
5. Valor da bolsa: R$ 400,00/mês 
 
6. PERÍODO DE ATUAÇÃO NO PROJETO:  
Junho e julho de 2020. 
 
7.  REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO: 
- Preencher formulário de inscrição 
- Disponibilidade para trabalhar 12 horas semanais em regime de trabalho 
domiciliar. 
- Estar regularmente matriculado/a em um dos cursos descritos no item 1 do 
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edital 
- Não receber bolsa ou qualquer outro auxílio financeiro da UFPR, de outra 
instituição de ensino ou agência de fomento, nacional ou internacional, que exija 
exclusividade. 
- Possuir computador próprio e conexão à internet 
- Possuir bom domínio no uso de ferramentas computacionais (familiaridade com 
editores de texto, planilhas eletrônicas, google docs, googlemaps) 
- Desejável experiência em geoprocessamento ou ter cursado módulos de 
geoprocessamento. 
 
8.FASES DA SELEÇÃO  
Análise da ficha de inscrição (eliminatório e classificatório). 
Entrevista on line (eliminatório e classificatório). 
 
9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
Adequação aos requisitos constantes do item 7 deste edital.  
 
10.CALENDÁRIO  
Inscrições: até dia 06 de junho de 2020 no link: 

     https://forms.gle/UWMw3M6TRKT3TkQs8 
 
Divulgação dos inscritos: 07 de junho 2020 
Divulgação dos aprovados para entrevista: 07 de junho de 2020 
Entrevista: 08 de junho de 2020 

 
11. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS  
A divulgação de cada etapa será divulgada no site www.litoral.ufpr.br. O resultado 
final será divulgado dia 09 de junho de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 


