PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS - USF
EDITAL DE SELEÇÃO – RECÉM FORMADO
A coordenação do Projeto de Extensão: Sistema de mobilidade para portadores
de necessidades especiais aplicado as práticas de equoterapia: projeto
SIMOPE, aprovado no Programa Universidade sem Fronteiras – USF, Edital N°
07/2017, torna pública a abertura de processo seletivo para Profissional RecémFormado nos seguintes termos:
Formação: Curso de nível superior em Engenharias e áreas afins, concluído sua
graduação no máximo 03 (três) anos a época da seleção.
Atividades a serem desenvolvidas: Planejamento e implantação do plano de
ações operacionais, acompanhamento no desenvolvimento, fabricação, montagem,
simulação e prototipagem do produto, implementação e avaliação dos resultados.
Dedicação: Carga horária de 06 (seis) horas diárias e 30 horas semanais.
Local de realização do projeto: Universidade Estadual de Maringá e Centro de
Equoterapia Marisa Tupan em Maringá, PR.
Período de Inscrição: 26/06 a 05/07 de 2018
Número de vagas: 01
Valor da Bolsa: R$ 2000,00 (Dois mil reais)
Duração da Bolsa: 12 meses
Critérios de seleção:
1ª etapa: Análise de curriculum vitae e Ficha de Inscrição.

2ª etapa: Para os candidatos selecionados na 1ª etapa serão agendadas as
Entrevistas Individuais.
O contato para agendamento da entrevista será realizado pelo e-mail disponibilizado
na ficha de inscrição.
Resultado Final: O resultado final será divulgado de acordo com o calendário da
SETI a ser definido e afixado na Secretaria do Departamento de Engenharia de
Produção.
Os interessados devem entregar a ficha de inscrição (Anexo) com uma cópia do
diploma ou certificado de conclusão de curso e curriculum vitae no seguinte
endereço:
Universidade Estadual de Maringá
Secretaria do Departamento de Engenharia de Produção – Blocos 19/20.
Av. Colombo, 5.790, Jd. Universitário, Maringá, PR, 87020-900
Ou encaminhar em cópias digitalizadas juntamente com a ficha de inscrição
assinada para o e-mail mlsluz@uem.br
Observações: O candidato não pode ter vínculo empregatício ou receber qualquer
outra modalidade de bolsa vinculada a projetos.
"A contratação do bolsista selecionado acontecerá mediante a disponibilidade
de recursos da SETI e seu devido repasse ao projeto".

PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS - USF
EDITAL DE SELEÇÃO – ALUNOS DE GRADUAÇÃO
A coordenação do Projeto de Extensão: Sistema de mobilidade para portadores
de necessidades especiais aplicado as práticas de equoterapia: projeto
SIMOPE, aprovado no Programa Universidade sem Fronteiras – USF, Edital N°
07/2017, torna pública a abertura de processo seletivo para alunos de graduação
nos seguintes termos:
Formações preferenciais: Cursando o curso de Engenharia de Produção,
Engenharia Mecânica, Design de Produto e áreas afins, a partir do 3° ano de
graduação.
Atividades a serem desenvolvidas: Auxiliar nas atividades de análise e avaliação
ergonômica, desenvolvimento de produto, fabricação, montagem, simulação,
prototipagem e implementação do produto.
Dedicação: 20 horas semanais (4 horas/diárias).
Local de realização do projeto: Universidade Estadual de Maringá e Centro de
Equoterapia Marisa Tupan em Maringá, PR.
Período de Inscrição: 26/06 a 05/07 de 2018.
Número de vagas: 04 (Quatro)
Valor da Bolsa: R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais)
Duração da Bolsa: 12 meses

Critérios de seleção:
1ª etapa: Análise de curriculum vitae, Histórico Escolar atualizado e Ficha de
Inscrição.
2ª etapa: Para os candidatos selecionados na 1ª etapa serão agendadas as
Entrevistas Individuais.
O contato para agendamento da entrevista será realizado pelo e-mail disponibilizado
na ficha de inscrição.
Resultado Final: O resultado final será divulgado de acordo com o calendário da
SETI a ser definido - Secretaria do Departamento de Engenharia de Produção
Os interessados devem entregar a ficha de inscrição (Anexo) com uma cópia
histórico escolar e curriculum vitae no seguinte endereço:
Universidade Estadual de Maringá
Secretária do Departamento de Engenharia de Produção – Blocos 19/20
Av. Colombo, 5.790, Jd. Universitário, Maringá, PR, 87020-900
Ou encaminhar em cópias digitalizadas juntamente com a ficha de inscrição
assinada para o e-mail mlsluz@uem.br
Observação: O candidato não pode ter vínculo empregatício ou receber qualquer
outra modalidade de bolsa vinculada a projetos.
"A contratação do bolsista selecionado acontecerá mediante a disponibilidade
de recursos da SETI e seu devido repasse ao projeto".

ANEXO - FICHA DE INSCRIÇÃO
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS
Projeto de Extensão: Sistema de mobilidade para portadores de necessidades especiais aplicado
as práticas de equoterapia: projeto SIMOPE
Dados Pessoais
Nome:
Data Nasc:
Nacionalidade:

R.G.:

CPF:

Para ALUNOS DE GRADUAÇÃO:
Dados do curso
Instituição:
Curso:

Área de Concentração:

Para RECÉM-FORMADO:
Formação acadêmica:
Nome da Instituição:
Curso:
Pós–Graduação:
Cidade:

Nível: ( ) Graduação
( ) Especialização ( ) Pós graduação Stricto Sensu
Mês/ ano de conclusão:

Endereço para correspondência:
Rua/Av:

N°:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Telefone:

UF:

Email:

Data:
Maringá, _____/_____/2018

Assinatura do Candidato
______________________________

