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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO CINEMA E ARTES DO VÍDEO

CHAMADA UENP/UNESPAR 18/2019 – FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA

EDITAL Nº 037/2021– PPG-CINEAV

SELEÇÃO DE BOLSISTA TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/GRADUAÇÃO PARA O PPG-CINEAV
/ MESTRADO ACADÊMICO EM CINEMA E ARTES DO VÍDEO DA UNESPAR

A Coordenação do Programa de Pós Graduação em Cinema e Artes do Vídeo, no uso de suas atribuições
legais, torna público o presente Edital, que estabelece normas e condições para a seleção de bolsista.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A Fundação Araucária busca direcionar, por meio da Chamada Pública 18/2019, apoio financeiro para o
fortalecimento da produção científica, tecnológica e de inovação e atender a necessidade de equipamentos,
a melhoria e modernização da estrutura de pesquisa na Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP e
na Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, como parte do “Programa de Verticalização do Ensino
Superior Estadual”.

1.1 Objetivo

Apoiar Instituições de Ensino Superior, por meio de suporte financeiro às propostas que visem suprir a
necessidade de equipamentos destinados à melhoria e modernização da infraestrutura da verticalização do
ensino superior.

1.2 Recursos Financeiros

A) A Chamada Pública dispõe de recursos financeiros no valor de até R$700.000,00 (setecentos mil reais)
oriundos da Fundação Araucária.

B) A partir deste Edital a proposta da UNESPAR foi contemplada com o valor de R$ 349.350,00 (trezentos e
quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais) a serem providos pela Fundação Araucária, nos termos
da Lei Estadual nº 12.020/98, alterada pela Lei Estadual nº15.123/06. Os recursos deverão ser executados
no período de até 36 meses a partir da assinatura do convênio.

D) Os recursos deverão ser utilizados exclusivamente para pagamento de bolsas;
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E) Para este edital interno será contratado 1 (um/a) bolsista técnico de Nível Médio/Graduação
matriculado em curso de graduação da Unespar, para exercer atividades técnicas, envolvendo técnicas e
métodos específicos, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no valor mensal de R$ 800,00
(oitocentos reais) por mês, por até 12 (doze) meses.

As atividades do/a bolsista deverão incidir sobre o eixo 3 do Plano de Trabalho apresentado pelo PPG-CINEAV
à Fundação Araucária, a saber, “Incrementar o impacto e a relevância do PPG-CINEAV para a sociedade via
realização de atividades abertas ao público e a difusão das mesmas bem como das pesquisas realizadas por
mestrandos/as e professores/as.”

2. DO/A BOLSISTA-TÉCNICO/A

I. O/A bolsista-técnico/a deve possuir Nível Médio completo e estar matriculado/a em um curso de
graduação da Unespar, preferencialmente nos cursos de Artes Visuais e Cinema e Audiovisual, para exercer
atividades técnicas em regime de 20 (vinte) horas semanais presenciais (desde que as condições sanitárias o
permitam), com prazo de vigência da bolsa até 12 (doze) meses.

II. O/A bolsista-técnico/a deverá ser assistido por um supervisor docente, que acompanhará as atividades
descritas no plano de trabalho, a ser definido no momento de início da vigência de sua bolsa.

2.1 Requisitos mínimos de elegibilidade

I. Ter diploma ou certificado de Ensino Médio;

II. Estar matriculado/a em um curso de graduação da Unespar;

III. Ter bons conhecimentos de software editor de texto e gerenciador de planilha eletrônica (modelos
Microsoft Word e Excel ou similares), bem como de ferramentas de produção de sites e de material gráfico e
audiovisual, para divulgação em redes sociais.

IV. Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais a serem dedicadas às suas funções no PPG-CINEAV, em
regime presencial, desde que as condições sanitárias o permitam;

3. DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS

As inscrições serão efetuadas exclusivamente por e-mail, conforme os seguintes procedimentos:

I. O endereço de e-mail para envio das inscrições é: secretaria.ppgcineav@unespar.edu.br

II. As inscrições devem ser encaminhadas até às 23h59 do dia 01 de dezembro de 2021. E-mails enviados fora
desse período serão desconsiderados;
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III. Escrever no campo assunto do e-mail: “Inscrição para Bolsista Técnico/a” + “nome do/a candidato/a”;

IV. Não serão consideradas as informações presentes no corpo do e-mail, apenas os documentos compilados
em arquivo PDF unico enviado em anexo;

V. Serão consideradas como submissões válidas apenas aquelas enviadas com a documentação completa em
um e-mail único;

VI. No caso de haver mais de uma inscrição enviada pelo/a mesmo/a candidato/a, será considerada apenas a
inscrição com data mais recente, desde que enviada dentro do prazo estipulado no cronograma (item 5 deste
edital);

VII. Todos os documentos obrigatórios para inscrição devem ser enviados em arquivo PDF unico, anexo ao e-
mail. Os documentos obrigatórios são:

a) Ficha de Inscrição assinada, com todos os campos devidamente preenchidos, disponível no site:

*OBSERVAÇÃO: O arquivo da Ficha de Inscrição [ANEXO I] disponível no site do PPG-CINEAV está em
formato .docx. Realize o download deste arquivo, preencha as informações e salve-o no início do arquivo
PDF unico que c onterá todos os demais documentos obrigatórios;

b) Cópia digitalizada frente e verso do RG e CPF;

c) Diploma ou Certificado de Nível Médio;

d) Documento comprobatório atualizado de matrícula em curso de graduação da Unespar;

VIII. O conteúdo e a integridade da documentação enviada serão de responsabilidade exclusiva do/a
proponente.

IX. Não será homologada a inscrição cujo proponente não for elegível nos termos deste edital.

X. Não será cobrada taxa de inscrição.

4. DA SELEÇÃO

A seleção consiste em duas fases:

I. Análise da documentação feita por membros da Comissão de Bolsas e do Corpo Técnico do PPG-CINEAV e
homologada pela Coordenação.

II. Entrevista realizada por plataforma de videoconferência, tendo avaliadores oriundos da Comissão de
Bolsas, da Coordenação ou do Corpo Técnico do PPG-CINEAV.
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a) O link para a sala de videoconferência para a entrevista será divulgado por e-mail individualmente
a cada candidato/a, no dia 07/12/2021.

b) O/a candidato/a deve comparecer pontualmente à sala de videoconferência e garantir boas
condições de conexão por internet, para comunicação por áudio e vídeo;

c) O PPG-CINEAV não se responsabiliza por problemas técnicos do/a candidato/a;

d ) O não comparecimento à entrevista no dia e hora marcados implica a desclassificação do/a
candidato/a.

III. Os resultados do processo de seleção de Bolsista Técnico publicado em Edital próprio no site do Programa:
http://ppgcineav.unespar.edu.br

5. DO CRONOGRAMA

PERÍODO ATIVIDADE

22 de novembro a 01 de dezembro/
2021

Inscrições

02 de dezembro/2021 divulgação das inscrições homologadas a partir do exame da
documentação

03 de dezembro/2021 Prazo para recursos

06 de dezembro/2021 Prazo de resposta a recursos

07 de dezembro/2021 Divulgação das inscrições homologadas pós-recursos

9 a 13 de dezembro/2021 Entrevistas

14 de dezembro/2021 Divulgação do resultado das entrevistas

15 de dezembro/2021 Prazo para recursos

16 de dezembro/2021 Prazo de resposta a recursos

17 de dezembro/2021 Divulgação do resultado final
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6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital podem ser obtidos pelo e-mail:
secretaria.ppgcineav@unespar.edu.br

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

A contagem do tempo da bolsa será feita a partir da implementação efetiva da bolsa, conforme
planejamento da Fundação Araucária.

Curitiba, 22 de novembro de 2021.

Profa. Dra. Beatriz Avila Vasconcelos (coordenadora)

Profa. Dra. Cristiane Wosniak (vice-coordenadora)

Prof. Dra. Ana Flávia Merino Lesnovski (membro da Comissão de Bolsas)

Profa. Dra. Maria Cristina Mendes (membro da Comissão de Bolsas)

Me. Bruno Ribeiro (Secretário do PPG-CINEAV)
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