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“CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS EM POLÍTICAS DE ESPORTE E DE LAZER 
DA REDE CEDES PARANÁ” 

 
EDITAL 01/2020 

— PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS — 
 

A Coordenação do projeto “Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e de Lazer da 
Rede CEDES Paraná”, vinculado à Universidade Federal do Paraná/UFPR, no uso de suas atribuições, torna públicas as 
normas a seguir, que regem o processo de seleção destinado ao preenchimento de vagas de bolsistas e voluntários 
para atuarem no projeto. 
 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1) O projeto é uma pareceria entre a Universidade Federal do Paraná, incluindo os campus de Curitiba 
(Departamento de Educação Física) e de Matinhos (Setor Litoral), Universidade Estadual de Londrina/UEL, 
Universidade Estadual de Maringá/UEM, Universidade Estadual de Ponta Grossa/UEPG, Universidade Estadual 
do Centro-oeste/UNICENTRO e Universidade Estadual do Oeste do Paraná/UNIOESTE. 
 

1.2) Trata-se de projeto de pesquisa que se desenvolve a partir de três linhas, a saber: 1) Políticas e gestão públicas 
do Esporte e Lazer; 2) Programas Integrados de Esporte e Lazer; e 3) Memória da Educação Física, Esporte e 
Lazer.  
 

1.3) Tem-se como objetivo geral conhecer e analisar a atual estrutura das políticas públicas do esporte e lazer no 
Paraná, a partir das ações vinculadas à gestão, aos programas e à memória, de forma que se registre um 
avanço qualitativo das pesquisas em políticas públicas de esporte e lazer. 
 

1.4) Horários e dias das atividades do projeto: 20h distribuídas de segunda a sexta, com possibilidade de realizar 
atividades pontuais em finais de semana. 
 

1.5) Número de vagas: 01 (uma) vaga para “bolsista”. O número de vagas para “voluntário” será definido conforme 
o número de inscritos no processo de seleção e avaliação da banca examinadora. 
 

1.6) O processo é destinado a estudantes dos cursos de graduação regularmente matriculados na UFPR. 
 
2 - DA INSCRIÇÃO 

2.1) Ao se inscrever, o candidato aceita de forma irrestrita as condições contidas neste edital, bem como em 
eventuais retificações que venham a sofrer, não podendo delas alegar desconhecimento ou discordância. 

2.2) Para realizar a inscrição a (o) candidata (o) deverá entregar “formulário de inscrição” (Anexo I), devidamente 
preenchido e assinado, bem como, entregar uma cópia impressa do currículo (recomenda-se a utilização do 
Currículo Lattes - http://lattes.cnpq.br/). O formulário está disponível na Secretaria do Departamento de 
Educação Física. 

2.3) As inscrições serão recebidas a partir do dia 26/11  até as 12h00min do dia 28/11/2020,  para o seguinte e-
mail:  dora@ufpr.br.   

2.4) Não há taxa de inscrição para participar do processo de seleção. 

2.5) Não serão aceitas inscrições via fax, correio postal ou eletrônico.  
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2.6) O candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas no “formulário de inscrição”, arcando 
com as consequências de eventuais erros e omissões no preenchimento. 

 

3 - DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

3.1) O processo de seleção ocorrerá por meio de entrevista e análise do currículo. 

3.2) O processo de seleção ocorrerá no dia 29/11/2020.  
 

4 - DA ENTREVISTA 

4.1) O horário da entrevista será previamente agendado mediante convocação do candidato via telefone ou e-mail. 

4.2) A entrevista será realizada através do aplicativo Zoom e o endereço da sala da reunião será enviado via 
WhatsApp.  

4.3) A entrevista será conduzida pela Coordenação do Projeto. 

4.4) Antes da entrevista a (o) candidata (o) deverá entregar o “quadro de disponibilidade de horário” (Anexo 2) 
devidamente preenchido.  

4.5) Para a realização da entrevista serão considerados os critérios previstos no item 6 deste edital. 
4.6) A entrevista é de natureza eliminatória e o não comparecimento implica na eliminação da (o) candidata (o) do 

processo de seleção. 
 

5 - DA ANÁLISE DO CURRÍCULO 

5.1) A análise do currículo será realizada pela Coordenação do Projeto. 
5.2) A Coordenação do Projeto considerará para a análise do currículo, os critérios previstos no item 6 deste edital. 

 

6 - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
6.1) Apresentar disponibilidade de tempo (20 horas semanais) para dedicar-se às atividades previstas no projeto, 

de forma que a carga horária relativa à Bolsa não se sobreponha aos horários de suas atividades curriculares. 
6.2) Disponibilidade e concordância para realizar os deslocamentos que se fizerem necessários ao desenvolvimento 

das atividades previstas no Plano de Trabalho do projeto. 
6.2) Conhecimento sobre o tema de pesquisa (políticas públicas para o esporte e lazer). 
6.3) Participação em outros projetos relacionados à temática em questão. 
6.4) Produção científica e/ ou técnica na área. 

 

7 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
7.1) O resultado do processo de seleção será divulgado por meio de edital a ser publicado no dia 29 de novembro 

no site da coordenação do Departamento de Educação Física da UFPR.  Ele será também enviado via e-mail 
para os participantes. 

 

Curitiba, 20 de novembro de 2020. 
 

Prof. Doralice Lange de Souza  
Coordenadora do Projeto “Análise de Programas de Esporte Adaptado e Esporte Paralímpico no Estado do 

Paraná” 
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ANEXO I - Formulário de Inscrição 
 

“CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS EM POLÍTICAS DE ESPORTE E DE LAZER 
DA REDE CEDES PARANÁ” 

 
EDITAL 01/2020 

 
— PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS — 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Eu, __________________________________________________, Matrícula nº _____________________, 

RG nº _____________________, CPF nº ________________________, natural de _____________________, 

nascida (o) em _____/_____/________, Estado Civil: ____________________, CNH nº _________________, 

domiciliado (a) a Rua ___________________________________________________, nº __________, 

Complemento _____________, Bairro ________________________, CEP ___________________, na cidade 

de ______________________________, UF _________, Telefone residencial (___) ___________________, 

Celular (___) ________________, e-mail _________________________________________________, 

venho por meio desta solicitar a minha inscrição para o processo seletivo exposto no  Edital 01/2020, à vaga 

de bolsista para atuar junto ao projeto “Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e 

de Lazer da Rede CEDES Paraná”, vinculado à Universidade Federal do Paraná/UFPR. 

Dados Bancários para o Recebimento da Bolsa 
 

Banco: ____________________________  Agência: __________________  C/C: ______________________ 

(Obs.: não pode ser conta salário / Obs.1: trazer cópia impressa do cartão ou comprovante da conta bancária). 

Curitiba, 20 de novembro de 2020. 

______________________________________________ 
  Assinatura 
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ANEXO II - Formulário de Inscrição 

 
“CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS EM POLÍTICAS DE ESPORTE E DE LAZER 

DA REDE CEDES PARANÁ” 
 

EDITAL 01/2020 
 

— PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS — 
 

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS PARA ATUAR NO PROJETO  
 
 

Nome: __________________________________________________   Matrícula: ____________________ 

 

Assinale com um “X” os horários disponíveis para atuar no projeto. 

Hora/Sem 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

7h30 - 8h30      

8h30 - 9h30      

9h30 - 10h30      

10h30 - 11h30      

11h30 - 12h30      

12h30 - 13h30      

13h30 - 14h30      

14h30 - 15h30      

15h30 - 16h30      

16h30 - 17h30      

 

Declaro que sou responsável pelo preenchimento e veracidade das informações registradas nesse formulário, sob 

pena das sanções previstas no Regimento Geral da UFPR. 
 

Curitiba, ______ de novembro de 2020. 
 

______________________________________________ 
  Assinatura 


