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Edital 1/2023 PROCESSO SELETIVO  

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE 
ESTAGIÁRIO(A) 

 
O Núcleo de Políticas Educacionais (NUPE), em parceria com o Sindicato dos 

Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (SISMMAC), torna público o Edital de 
seleção de estagiário(a) para atuação junto aos docentes do NUPE e em atividades do 
Curso de Especialização em Políticas Educacionais. 

Para todos os efeitos, o conhecimento prévio das normas contidas neste Edital é 
requisito essencial para participação em quaisquer das etapas do processo de seleção. 
O(a) candidato(a) que deixar de atender às normas aqui estabelecidas poderá ser 
eliminado(a) do processo de seleção. A inscrição do(a) candidato(a) neste processo 
implica no aceite irrestrito das normas estabelecidas.  

O presente Processo Seletivo será regido nos termos deste Edital e 
fundamentado na Lei nº 11.788/2008 (Lei de Estágio) e demais normas aplicáveis ao 
caso. 
 

1. OBJETO 
1.1 Estágio em Pedagogia ou Licenciatura 
1.2 Os contratos de estágio terão vigência, a priori, de 6 (seis) meses, podendo ser 
aditivados conforme necessidade dos projetos, até o máximo de 24 (vinte e quatro) 
meses. 
 

2. DAS VAGAS 
2.1. – 01 (uma) vaga para auxiliar pedagógico  
2.1.1. Atividades: Auxiliar nas atividades administrativas e pedagógicas do Curso de 
Especialização em Políticas Educacionais; Colaborar no atendimento de candidatos(as) 
e estudantes do Curso de Especialização em Políticas Educacionais; Participar da 
organização de eventos e atividades; Auxiliar os(as) docentes do Núcleo de Políticas 
Educacionais nas atividades administrativas-pedagógicas.  

2.1.2. Local: UFPR / Câmpus Rebouças 
2.1.3. Carga Horária: 06 (seis) horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira (período da 
tarde, eventualmente poderá ser solicitada participação em período noturno).  
2.1.4. Remuneração: R$ 1.000 (mil reais) mais vale transporte. 
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3. REQUISITOS MÍNIMOS 
- Cursando licenciatura – pedagogia ou outra na UFPR.  
- Conhecimento básico de Excel. 
- Disponibilidade de 30h semanais (período da tarde). 
- Disponibilidade para participação esporádica em eventos e atividades em outros 
períodos. 
 
4. REQUISITO DESEJÁVEL 

a)   Bom rendimento acadêmico.  
b)   Estar disponível a iniciar as atividades tão logo seja convocado. 
c)   Não ter outro vínculo de estágio.  
d)   Iniciativa e criatividade. 

5. DA INSCRIÇÃO E VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
5.1. A inscrição será realizada por meio de formulário on-line disponível no link: 
https://forms.gle/7mMofi9QGyFmodSy5 

5.2. O período de inscrições será de 23/01/2023 até 25/01/2023.  
 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E ENTREVISTA  
6.1. Os(as) candidatos(as) serão avaliados(as) para seleção nas seguintes proporções: 

• Desempenho acadêmico geral – 50% 
• Desempenho na entrevista – 50% 

6.1.1. Na entrevista serão avaliadas condições técnicas (habilidades requeridas para a 
vaga) e aderência ao perfil solicitado. Também serão avaliadas condições subjetivas, 
como habilidades com comunicação e proatividade. 
 6.1.2 A entrevista será realizada por um(a) dos(as) professores(as) vinculados(as) ao 
NUPE/UFPR.  
6.1.3 Os(as) candidatos(as) serão convocados(as) para a entrevista, por meio de 
divulgação no site: http://www.nupe.ufpr.br/editais.html, no dia 26/01/2023, até meio 
dia.  
6.1.4. As entrevistas ocorrerão de forma remota por meio de link específico divulgado 
junto com a convocação da entrevista.   

 
7. VIGÊNCIA DO EDITAL 
7.1. Este Edital terá a vigência de 01 (um) ano, para fins de utilização do cadastro de 
reserva. 
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8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
8.1. O resultado do processo de seleção dos(as) candidatos(as) será divulgado em Edital 
no site: http://www.nupe.ufpr.br/editais.html, no dia 26/01/2023.  

 
Curitiba, 23 de janeiro de 2023. 

 
 

 
Profa. Dra. Gabriela Schneider 

Coordenadora do Curso de Especialização em Políticas Educacionais 
 

 

 

Profa. Dra. Simony Rafaeli Quirino 
Vice-coordenadora do Curso de Especialização em Políticas Educacionais 

 


