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SELEÇÃO DE ESTUDANTE DE DIREITO PARA PARTICIPAR COMO BOLSISTA NO 

PROGRAMA DE EXTENSÃO CONSELHO DA COMUNIDAE NA POLÍTICA DE 

EXECUÇÃO PENAL. 

 

 

O programa de Extensão Conselho da Comunidade na Política de Execução Penal abre 

edital público para a seleção de estudante do Setor Litoral dos cursos de Serviço Social, 

Administração Pública, Saúde Coletiva Gestão e Empreendedorismo, LinCom. 

 

Critérios: 

 

1. Ter disponibilidade de 20 horas semanais (SETI) e 12 horas semanais (PROEC) 

2. Ter aptidão para o desenvolvimento de atividades na modalidade remota. 

3. Não possuir vínculo empregatício e não estar vinculado/a nenhuma outra bolsa. (Os/as 

selecionados/as terão que assinar termo de compromisso e a declaração de não 

acúmulo de bolsas). 

 

As bolsas possuem duas fontes:  

 

• Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) do 

governo do Estado do Paraná, através do Programa Universidade sem Fronteiras – 

Edital nº 05/2019/UGF no total de três bolsas com previsão de vigência de 12 

meses no valor de R$ 910,00  

 

• Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – Edital 2022 no total de 4 bolsas com previsão 

de vigência de 8 meses no valor de R$ 400,00. 

 

Interessados/as deverão enviar sua inscrição para o e-mail do Conselho da Comunidade de 

Matinhos: projetoconselhomatinhos@gmail.com   contendo em anexo: 

 

1. Curriculum Lattes atualizado; 

2. Carta de apresentação;  

3. Auto-declaração de necessidade de apoio financeiro, já que uma das prioridades da 

SETI é atender os/as candidatos/as em situação de vulnerabilidade social; 

4. Disponibilizar contato por e-mail e whatsapp. 

As inscrições serão do dia 20 a 26 de abril com previsão para as entrevistas de maneira 

presencial no Conselho da Comunidade de Matinhos (Fórum de Matinhos) a partir das 08:00 

horas da manhã do dia 27 de abril.  

As demais orientações com os horários serão encaminhadas após as inscrições. 

O/a selecionada assinará termo de compromisso e a declaração de não acúmulo de bolsa. 

Em caso de dúvidas projetoconselhomatinhos@gmail.com  
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Professora Adriana Lucinda de Oliveira. 

 

 

Professor Robson de Oliveira. 


