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Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Câmpus Pato Branco 
Curso de Graduação em Administração 

 

EDITAL COADM 30072020 
 

SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROJETO “GESTÃO EMPRESARIAL” PARA O EDITAL 
PROREC 10/2020  

 
 
A Coordenação do Curso de Administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

Câmpus Pato Branco, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, juntamente com, 
Elizângela Mara Carvalheiro e Luciano Minghini, docentes responsáveis pelo projeto de Extensão 
Gestão de Empresarial, vem estabelecer as regras para seleção do(a) Bolsista para atuar no projeto 
Gestão de Empresarial referente ao Edital PROREC 10/2020. 

1. DO OBJETIVO 

Cláusula 1a. Selecionar estudantes para atuar como bolsista no projeto de Extensão “Gestão 
Empresarial”, do curso de Administração e Departamento de Administração da UTFPR/Câmpus Pato 
Branco, pelo período de 12 meses. 

2.  VAGAS 

Cláusula 2a. O presente Edital do projeto de extensão oferece 4 vagas para acadêmicos bolsistas de 
20h/semanais, no valor mensal de R$ 400,00, de agosto de 2020 a agosto de 2021.  

2.  REQUISITOS 

Cláusula 3a.  Para concorrer a vaga de bolsista os requisitos necessários são: 

- O estudante candidato a bolsa deve estar regularmente matriculado em curso de graduação ou de pós-
graduação stricto sensu da UTFPR ou demais instituições federais de ensino superior. 
- O estudante candidato a bolsa não deve ter vínculo empregatício e deve dedicar-se às atividades 
acadêmicas e de pesquisa, seguindo as orientações da RN 043/2013 do CNPq.; 
- Estágios serão considerados compatíveis com a dedicação às atividades acadêmicas e de pesquisa 
apenas quando realizados em período não letivo e com a anuência por escrito do orientador. 

 

3. DA SELEÇÃO 

Cláusula 4a.  O processo seletivo iniciará a partir da divulgação deste edital, no dia 30 de julho 
de 2020 e será concluído dia 10 de agosto de 2020 às 18:00 horas. 
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Cláusula 5a.  Para participar do processo seletivo o candidato deverá enviar por e-mail os seguintes 
documentos: 

a. Ficha de inscrição (ANEXO 1); 

b. Coeficiente de rendimento escolar (peso de 02 pontos) 

c. Envio de currículo profissional destacando as realizações alcançadas em 
experiências anteriores de trabalho, estágio, extensão e/ou pesquisa (peso de 01 
ponto); 

d. Confecção de uma carta de interesse (máximo de 300 palavras) apresentando as 
motivações para participação no projeto Gestão Empresarial 
(www.pb.utfpr.edu.br/gemp) (peso de 02 ponto); 

e. Todos os documentos deverão ser encaminhados por e-mail (gestaoempresarial-
pb@utfpr.edu.br ) até dia 10/08/2020 às 18:00 horas. 

Cláusula 6a. Os documentos enviados pelos candidatos serão revisados por uma banca composta pela 
coordenação, dois professores e dois estudantes membros da equipe executora do Projeto, e receberão 
notas de 0 a 10 em função dos seguintes critérios: 

a. Ficha de inscrição e Coeficiente de rendimento escolar; 

b. Currículo: Tempo de experiência e impacto das realizações; 

c. Carta de interesse: Poder de análise e argumentação; 

Cláusula 7a. Os candidatos com nota acima de sete serão considerados classificados; 

Cláusula 8a. Os quatro primeiros colocados serão convocados para preencher as vagas de bolsistas 
disponíveis e será registrado junto aos departamentos controladores. 

Cláusula 9a. Os demais classificados ficarão em lista de espera, para o caso de desistência ou 
desligamento de algum candidato convocado. 

Cláusula 10a. Caso ocorra empate entre os candidatos o desempate será efetuado aplicando-se os 
critérios abaixo relacionados em ordem sequencial: 

a. Aluno com maior coeficiente de rendimento escolar. 

b. Aluno com maior idade. 

4. DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO 

Cláusula 11a. A relação com os nomes dos candidatos classificados será divulgada inicialmente com 
a publicação em Edital no dia enviado por e-mail para os candidatos, no dia 11 de agosto de 2020 
até às 18:00 horas. 

5. DOS CASOS OMISSOS 

Cláusula 12a. Os casos omissos a este edital serão analisados e julgados pela coordenação do Curso 
de Administração da UTFPR – Câmpus Pato Branco. 

http://www.pb.utfpr.edu.br/gemp
mailto:gestaoempresarial-pb@utfpr.edu.br
mailto:gestaoempresarial-pb@utfpr.edu.br
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Pato Branco, 30 de julho de 2020. 
 
LUCIANO MINGHINI                                                 ELIZÂNGELA MARA CARVALHEIRO 

Coordenação do Curso de Administração Professora da Coordenadora do projeto 

ANEXO 1 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Inscrição para Bolsista no Projeto Gestão Empresarial 

 
Nome Completo: 

Número da Matrícula: 

Curso: 

Campus da UTFPR: 

Data de Nascimento: 

Número da Cédula de Identidade/RG: 

Número do CPF: 

Estado Civil: 

Nacionalidade: 

E-mail: 

Endereço: 

Telefone: 

Banco: 

Agência: 

Conta corrente: 

 

 
______________,  ______de ____________de 2020. 

 
 
 
 

Nome completo 
(documento deve ter Assinatura) 


