EDITAL 001/2021 PARA A SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Modalidade Aluno de Graduação

Programa de Educação Tutorial
PET 2010 – MEC/SESu/SECAD
A Universidade Estadual do Norte do Paraná, por
meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e a
coordenação do Programa de Educação tutorial,
conforme editais de chamada de PET 2010, torna
público a abertura de processo seletivo para
estagiários na modalidade aluno de graduação, nos
seguintes termos:
1. DA INSCRIÇÃO
1.1 PERÍODO:
Dia 08/04/2021 a 08/05/2021 on line pelo email mayra@uenp.edu.br
1.2 TAXA: Isento.
1.3 DOCUMENTOS EXIGIDOS:
1.3.1 Histórico escolar completo;
1.3.2 Fotocópia do RG e do CPF;
1.3.3 Lattes
1.4 INSCRIÇÃO:
Os documentos descritos no item 1.3 deste edital deverão ser ENVIADOS no email (item 1.1).
1.5 CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO:
Será permitida inscrição de candidatos que estejam enquadrados, simultaneamente, nas seguintes
condições:
 Que esteja munido de todos os documentos supracitados;
 Que não tenha vínculo empregatício de qualquer tipo e que não esteja recebendo qualquer outro tipo de
bolsa caso venha a ser bolsista do PET;
 Não esteja cursando o último ano do curso de Ciências Biológicas ou Agronomia no ano de 2021;
 Tenha disponibilidade de dedicação de vinte horas semanais;
 Não tenha mais que uma reprovação.
2. DA DEDICAÇÃO AO PROJETO
2.1 DEDICAÇÃO: 20 horas semanais.
2.2 INGRESSO: Como bolsista (duas vagas atuais) ou voluntário (quatro vagas). A continuidade como
bolsista ou como voluntário do programa não está vinculada a forma de ingresso podendo o tutor alterar o status do
acadêmico conforme seu atendimento às atividades previstas no programa e as condições para manutenção de
bolsista segundo as normativas do MEC.
Os demais classificados ficarão em uma lista de espera que poderá ser utilizada no caso de vacância de
nova vaga.
Esta seleção terá vigência de um ano podendo ser prorrogada por mais um.
2.2 BOLSA - VALOR MENSAL: R$400,00 (quatrocentos reais reais).
2.3 DURAÇÃO: mínimo de 6 (seis) meses para ter direito ao certificado.

2.5. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: As atividades a serem desenvolvidas seguirão o
planejamento anual de atividades do programa publicado no site da PROEC. Para acesso ao planejamento de 2021
acesse:https://uenp.edu.br/doc-proec/proec-editais/editais-de-programas-e-projetos/programas-projetosexecucao/programa-de-educacao-tutorial-pet
3. DO NÚMERO DE VAGAS, REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

PET 2010 - UENP

PROJETO
Requisitos para
inscrição
Critério de Seleção

Que o candidato:
a) Seja regularmente matriculado, no ato da inscrição, em dos seguintes cursos: Ciências
Biológicas, modalidade licenciatura ou Bacharelado ou agronomia.
 Análise da média geral e do lattes (tabela de pontuação PIBIC-UENP)

4. DO RESULTADO FINAL E DO RECURSO
4.1 RESULTADO FINAL:
O resultado final da seleção será afixado publicado no site da PROEC a partir de 15 de maio de 2021.
4.2 RECURSO:
4.2.1 Somente caberá recurso ao resultado final da seleção, sendo o prazo para seu registro de dois dias
úteis após a publicação do edital.
4.2.2 O recurso do candidato deverá ser dirigido ao Diretor do campus Luiz Meneghel e protocolado na sala
da direção do Campus Luiz Meneghel, que terá o prazo de 24 horas, a partir da data do protocolo, para análise e
emissão de parecer final.
5. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos pelo tutor do respectivo projeto.
Bandeirantes,08 de Abril de 2021

Profa. Dra. Mayra Costa da Cruz Gallo de Carvalho
Tutora do PET-BIOLOGIA
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