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Universidade Federal do Paraná

Setor Litoral

EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DO PROJETO DE EXTENSÃO

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO POPULAR - LECAMPO UFPR

O professor Gilberto da Silva Guizelin, do Setor Litoral, torna público o edital

de seleção de 01 (vaga) de bolsista para atuação no Projeto de Extensão “Núcleo

de Comunicação Popular - Lecampo UFPR”.

1. Modalidade: Bolsa de Extensão.

2. Requisitos: Poderão se candidatar os/as estudantes com matrículas ativas nos

cursos do Setor Litoral (Licenciatura em Educação do Campo, Licenciatura em

Ciências, Licenciatura em Geografia, Agroecologia, Gestão de Turismo, Ciências

Ambientais) que:

a. Apresentem frequência e desempenho acadêmico satisfatório em seu

respectivo curso;

b. Tenham disponibilidade de 4 horas semanais para atuarem nas atividades

do projeto;

c. Possuam conhecimento e habilidades mínimas no uso das tecnologias

digitais de comunicação e informação (World, Canva, Power Point, Google

Meet, Teams, etc.), bem como que possuam computador e conexão à

internet domiciliar compatível com as necessidades do projeto (reuniões

on-line, redação e/ou edição de textos e imagens, etc.);

d. Que não recebam bolsa ou qualquer outro auxílio financeiro da UFPR, de

outra instituição de ensino ou de agência de fomento que exija

exclusividade;

3. Valor e duração da bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais por 8 meses,

com vigência de 01/05/2022 a 31/12/2022.
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4. Atividades a serem desenvolvidas pelo/a bolsista: O bolsista deverá atuar junto

aos professores e demais membros envolvidos no Projeto de Extensão “Núcleo de

Comunicação Popular - Lecampo UFPR”, na elaboração de conteúdo para os seus

subprodutos, a saber: a Rádio Lecampo e para o Boletim Lecampo. Nesse sentido,

o bolsista deverá participar regularmente das reuniões do Projeto de Extensão

onde são discutidas as pautas da Rádio e do Boletim; ajudar a reunir material de

pesquisa e/ou informação para a pauta aprovada, auxiliar na preparação das

matérias pautadas para a Rádio e/ou Boletim.

5. Inscrições: Os interessados deverão inscrever-se de 13/04/2022 até o dia

18/04/2022 via formulário do Google Forms disponível em:

https://forms.gle/16zpbggi9GMzgNBF9

6. Seleção: A seleção se dará por meio de entrevista a ser realizada dia 22/04/2022

via Google Meet, por hora e link individual que será enviado via e-mail indicado na

ficha de inscrição de cada candidato em momento oportuno.

7. Cronograma

13/04/2022 a 18/04/2022 Período de inscrição dos/as candidatos/as

22/04/2022 Entrevista com Comissão de Seleção
● datas e horários específicos serão enviados por e-mail

25/04/2022 Divulgação do resultado
● Será enviado por e-mail

01/05/2022 Início das atividades

Matinhos, 13 de abril de 2022.

________________________________________

Prof. Dr. Gilberto da Silva Guizelin
Coordenador do Projeto de Extensão Núcleo de Comunicação Popular - Lecampo UFPR
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