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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA1
 

 
 

PROJETO DE EXTENSÃO “CIÊNCIA CIDADÃ NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES”  

A professora Claudemira Vieira Gusmão Lopes, do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo-Ciências da Natureza do Setor Litoral, torna público o edital de 

seleção de 01 (um/a) bolsista para atuação no Projeto de Extensão “Ciência 

Cidadã na Formação de Professores”. 

1) Modalidade: Bolsa de Extensão 
 

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

cursos de Graduação da UFPR que: 

• Apresentem frequência e desempenho acadêmico satisfatórios no curso; 

• Residam em Curitiba e tenham disponibilidade de 12 horas semanais para 

trabalhar no projeto; 

• Produzam postagens semanis de redes sociais (Facebook, instagram e blogs) a 

partir de identidade visual determinada desenvolver posts de feed, stories, imagens 

para whatsapp, etc (plataforma canva ou adobe); 

• Auxiliem na diagramação de dois e-books. Diagramação do conteúdo textual do 

software indesign; 

• Apresentem portfólio. 

• Realizem a inscrição para a bolsa de acordo com o item 7 do edital; 

• Não recebam bolsa ou qualquer outro auxílio financeiro da UFPR, de outra 

instituição de ensino ou agência de fomento, nacional ou internacional, que exija 

exclusividade; 
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3) Valor e duração da bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, inicia em 
maio/2022 e termina em dezembro de 2022. 

 
 

4) Atividades a serem desenvolvidas pelo/a bolsista: 

Apoio na organização e no planejamento das diversas ações realizadas pelo projeto 

como elaboração de cards para comunicação e divulgação das ações desenvolvidas 

pelo projeto nas mídias sociais; contribuir com a diagramação de dois e-books e de 

conteúdo textual do software indesign. Participação no SIEPE em 2022 e elaboração 

do relatório final em dezembro de 2022 (necessário para receber o certificado de 

participação). 

 
5) Data limite e local para inscrição: 

14 a 20/04/2022 – Formulário eletrônico: https://forms.gle/gsSanq1fxp82L3xZ6 
 
 

6) Seleção e divulgação dos resultados: 

A seleção dos/as inscritos/as se dará por duas etapas: preenchimento completo do 

formulário de inscrição e entrevista virtual. Os/as candidatos/as serão avisados/as por 

e-mail sobre os horários e o link para as entrevistas, que serão realizadas pela 

plataforma Microsoft Teams nos dias 22 e 25/04/2022 a partir das 14h. A divulgação 

do resultado acontecerá no dia 26/04/2022 a partir das 17h. 

 
 

Curitiba, 14 de abril de 2022. 
 

 

Claudemira Vieira Gusmão Lopes               

Coordenadora do Projeto de Extensão 
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