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SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 
SETI 

 
PROJETO GRUPO GESTOR DO PROGRAMA 

UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS 
 

 
EDITAL N.º 01/2012 

 
O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado sob nº 11.341.736-6, 
que trata do Projeto de Criação do Grupo Gestor do Programa Universidade sem 
Fronteiras (USF); e considerando a necessidade de gerenciar as ações referentes 
ao desenvolvimento e elaboração dos projetos vinculados à Secretaria de Estado 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e em especial do Programa 
Universidade sem Fronteiras, por meio de monitoramento, avaliação e análise de 
seus resultados, 
 
torna pública a abertura de processo de seleção de bolsistas para atuação na 
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no período de 12 
meses, podendo ser prorrogado, conforme especificado abaixo: 
 

a) previsão da necessidade: 25 bolsistas, sendo 24 na qualidade 
de BOLSITA GRADUADO e 01 na qualidade de BOLSITA 
SUPERVISOR 
Requisitos: 
Nível Superior Completo preferencialmente nas seguintes áreas: 
Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, 
Gestão, Direito, Pedagogia e Licenciaturas. 
Valor da bolsa: R$ 2.300,00 (dois mil, trezentos reais) para 
Bolsista Graduado e R$ 3.000,00 (três mil reais) para Bolsista 
Supervisor 
Dedicação: 40 horas 
 
b) previsão da necessidade: 05 bolsistas, na qualidade de 
BOLSISTA GRADUANDO 
Requisitos: 
Estudante de Nível Superior 
Valor da bolsa: R$ 900,00 (novecentos reais) 
Dedicação: 30 horas 
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Período de inscrição: 
de 04 a 18 de junho de 2012, das 08h30m às 12h e das 13h30m às 18h para 
entrega do curriculum documentado – pessoalmente no Protocolo da SETI; 
de 04 a 15 de junho de 2012 para envio via postal - somente será aceito o 
curriculum com data limite de postagem dia 15 de junho de 2012. 
Endereço para entrega ou envio do Curriculum Vitae DOCUMENTADO: 
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS 
Av. Prefeito Lothário Meissner, 350, Jardim Botânico, CEP 80.210-170, Curitiba -
Paraná 
 
Seleção: 
1ª etapa - Análise de Curriculum Vitae e Redação 
No Curriculum Vitae, além da formação escolar e experiência profissional, deve 
também constar: 
 Experiência em projetos de extensão ou pesquisa; 
 Experiência profissional na área pública; 
 Estágios realizados no serviço público; 
 Estágios realizados na área de gestão; 
 Trabalhos voluntários e atividades correlatas. 
 
 
No dia 22 de junho de 2012 os candidatos inscritos deverão comparecer para a 
elaboração da Redação, em local e horário informados no site da SETI 
www.seti.pr.gov.br, a partir do dia 19 de junho de 2012. 
 
Os candidatos selecionados na 1ª etapa participarão da 2ª etapa mediante 
convocação. 
 
2ª etapa – Entrevistas – mediante convocação. A partir de 29 de junho de 2012, no 
site da SETI www.seti.pr.gov.br constarão a data e o horário para entrevista. 
 
Da decisão da Comissão não caberá recurso. 
 

Curitiba, 01 de junho de 2012. 
 

 
 

ALÍPIO SANTOS LEAL NETO 
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
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