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EDITAL N° 03/2023 - 75ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC:
SELEÇÃO E BOLSISTAS PARA ATUAR NAS COMISSÕES
INTERNAS. A Comissão Executiva Local da 75ª Reunião Anual
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), no
uso de suas atribuições torna público o edital de chamada para
seleção de bolsistas para atuar na Comissão de Comunicação,
SBPC Jovem, SBPC Cultural e Comissão de Infraestrutura,
vinculado ao projeto: Proposta de promoção, divulgação e
organização da 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC).

 

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), através da Comissão Executiva Local da 75ª Reunião Anual da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), torna público o presente Edital para seleção de bolsistas
para atuar na Comissão de Comunicação, SBPC Jovem, SBPC Cultural e Comissão de Infraestrutura. A 75ª
Reunião Anual da SBPC terá como tema "Ciência e Democracia para um Brasil justo e Desenvolvido" e será
realizada de 23 a 29 de julho de 2023, nos campi Centro Politécnico, Jardim Botânico, Reitoria e em outros pontos
da cidade de Curitiba-PR.

 
I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 
 

A. O projeto objetiva auxiliar na organização da 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC) que ocorrerá entre os dias 23 e 29 de julho de 2023, em Curitiba;
 

B. Os(as) bolsistas selecionados deverão optar por inscrever-se em uma das comissões organizadoras do
evento: Comunicação, SBPC Cultural, SBPC Jovem e Infraestrutura;

 
C. O presente processo seletivo estará válido enquanto estiver vigente o acordo celebrado com a instituição

financiadora, conforme processo identificado, podendo ocorrer convocações a qualquer momento;
 

D. O preenchimento das vagas e a concessão das bolsas serão feitos mediante a necessidade do projeto,
obedecendo à ordem de classificação;

 
E. A bolsa a ser concedida ao aluno/a selecionado tem o valor inicial de R$ 800,00 (oitocentos reais)

mensais, com duração de 6 (seis) meses, sem renovação;



 
F. A integralidade da bolsa está condicionada à dedicação de pelo menos 20 (vinte) horas semanais ao

projeto, na modalidade presencial;
 

G. A vigência da bolsa inicia-se em data a ser determinada no mês de março.
 
 
II. DA CANDIDATURA

 
A. Poderão candidatar-se os estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFPR em

diversas áreas de formação, conforme descrição do quadro de vagas e especificidades contidas no anexo I
deste edital.

 
 

  B. Os (As) candidatos/as devem atender aos seguintes critérios de elegibilidade:
 

1. Bom rendimento acadêmico;
 

2. Disponibilidade para iniciar as atividades no projeto tão logo seja convocado(a);
 

3. Não ser beneficiário(a) de outro tipo de bolsa que exija exclusividade;
 

4. Possuir vínculo empregatício compatível com o exercício de 20 (vinte) horas semanais no projeto
no período da manhã ou da tarde

 
 

C. O(A) candidato(a), que concorrer às bolsas do projeto, é desejável as seguintes características:
 

1. Iniciativa e criatividade;
 

2. Ser organizado/a e pontual;
 

3. Habilidades no pacote Office, especialmente Word e Excel;
 

4 . Relacionamento interpessoal: Dinamismo, proatividade, resolução de problemas, aprendizado
rápido, dedicação e conhecimentos básicos na área do curso.

 
 

III. DA INSCRIÇÃO
 
 

A. A inscrição deverá ser realizada pelo candidato, no período previsto no cronograma (item VI), por meio do
preenchimento de formulário eletrônico através do link https://forms.office.com/r/unTHk9PGQ9

 
 

B. Para a inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos:
 

a. Histórico escolar atualizado, exceto para estudantes recém-ingressos;
 

b. Cópia do RG e CPF;
 

c . Texto de livre redação (em arquivo PDF a ser anexado no formulário eletrônico) contendo
motivações para trabalhar no projeto e resumo de suas habilidades (limite de uma lauda). Informar
se já atuou ou atua em projeto de ensino, pesquisa ou extensão como aluno/a voluntário/a;

https://forms.office.com/r/unTHk9PGQ9


 
d. Currículo acadêmico/profissional resumido e portfólio (caso possua);

 
e. Autodeclaração de que não é beneficiário de outro tipo de bolsa que exija exclusividade e que não

possui vínculo empregatício incompatível com o exercício de 20 (vinte) horas semanais no projeto
no período da manhã ou da tarde.

 
 
IV. DA SELEÇÃO
 

A. O processo seletivo constará de análise documental, de caráter eliminatório.
 

B. Será utilizado como critério de desempate, caso houver, a valorização do aluno que atuou ou atua por
maior período como voluntário(a) em projetos de ensino, pesquisa ou extensão e que seja discente dos
cursos elencados no Item II, A deste Edital.

 
C. A análise documental e a entrevista (quando necessária) serão realizadas pelas comissões respectivas.

 
D. As entrevistas serão agendadas por meio do e-mail utilizado para inscrição.

 
E . Cada comissão analisará e classificará seus candidatos separadamente, conforme indicação dos (as)

candidatos (as) na inscrição.
 
 
V. DO RESULTADO E DA CONVOCAÇÃO DOS BOLSISTAS
 

A. Todas as etapas e prazos deste processo seletivo estão descritos no item VI do presente edital e estarão
disponíveis no site da 75ª. Reunião Anual da SBPC na UFPR <http://www.sbpc.ufpr.br/>.
 

B. Os organizadores do edital se reservam o direito de prorrogar prazos e alterar datas, conforme se faça
necessário, através da publicação de comunicado.

 
C. O resultado será publicado no mesmo endereço de publicação do Edital, conforme período previsto no

cronograma (item VI).
 

D . Os/As candidatos/as selecionados/as deverão aguardar a convocação que será realizada conforme a
necessidade do projeto. Ao ser convocado, o candidato deverá comparecer na data, hora e local
divulgados, com a documentação exigida para efetuar cadastramento e assinar o Termo Individual de
participação no projeto.

 
 

VI. DO CRONOGRAMA
 
 

ETAPA DATA
Publicação do Edital 17/02/2023
Inscrições
(https://forms.office.com/r/unTHk9PGQ9)

17/02 a 03/03/2023

Análise documental e entrevistas Até 09/03/2023
Resultado Final Até 10/03/2023
Início presencial das atividades 13/03/2023

 
 

 

http://www.sbpc.ufpr.br/
https://forms.office.com/r/unTHk9PGQ9


VII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 

A. Os/As bolsistas atuarão em atividades diversas para atender ao projeto descrito no item I.
 
B. Os/As candidatos/as deverão apresentar relatório de atividades sempre que solicitado pelo Coordenador (a)

do projeto.
 
C. Os candidatos/as se responsabilizam pela regularidade dos documentos apresentados por ocasião de suas

candidaturas
 

        D. Os casos omissos serão analisados pelo Coordenador(a) do projeto.
 
 
 

Curitiba, 17 de fevereiro de 2023

 

Rodrigo Arantes Reis

Pró Reitor de Extensão e Cultura

Universidade Federal do Paraná

 
 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO ARANTES REIS, PRO REITOR
EXTENSAO CULTURA, em 17/02/2023, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador
5307450 e o código CRC C7B68F37.

 

Edital nº 03/2023 -75ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC: SELEÇÃO E BOLSISTAS PARA ATUAR NAS
COMISSÕES INTERNAS

 
ANEXO I

Quadro de distribuição de vagas para a bolsas da 75ª Reunião Anual da SBPC
 
 
 

Comissão Vagas Atividades Cursos Preferenciais

Comissão de
Comunicação

Até 02

Atuar na Produção de layouts, tratamento de
imagens, e domínio do pacote adobe
(Illustrator e Photoshop).

Curso: Design ou publicidade e
propaganda. A partir do 3o.ano de curso.
Período vespertino (preferencialmente)

Atuar no relacionamento com públicos
estratégicos, execução de abordagens com
estes públicos a fim de divulgar o evento,
planejamento das atividades correlatas,
elaboração de textos a respeito do evento.

Curso: relações públicas ou comunicação
institucional. A partir do 2o.ano de curso.
Período vespertino (preferencialmente)

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Comissão da
SBPC

Cultural
Até 03

Produção Cultural: Auxílio no planejamento,
organização e execução do projeto da SBPC
Cultural;
Elaboração de relatórios de eventos.

Produção Cultural, Publicidade e
Propaganda, Relações Públicas, Artes
Visuais, Música, Letras, Design, e áreas
afins.

Infraestrutura para Eventos: Atuar junto à
equipe no planejamento de diferentes espaços
e necessidades de estrutura e equipamentos;
Participar junto à equipe na identificação de
demandas e construção de soluções; Auxiliar
na mediação entre a equipe de produção e os
artistas integrantes da programação do evento;
Elaboração de relatórios de eventos.

Artes Visuais, Música, Arquitetura e
Urbanismo, Engenharia Civil, e áreas afins.

Comissão
SBPC Jovem

Até 03

Atuar junto a equipe organizadora na
organização e acompanhamento dos visitantes
que ficarão hospedados para participar da
SBPC Jovem. Possuir aptidão para
desenvolver ações individuais e coletivas,
interagir criativamente diante de diferentes
contextos organizacionais e sociais, apresentar
comunicação interpessoal, intercultural e
expressão correta e precisa, habilidade no
manejo da informática e outros recursos
tecnológicos.
Ter capacidade de organização para processos
e rotinas administrativas, apresentar
habilidades sociais, capacidade de
relacionamento e comunicação, apresentar
comprometimento, responsabilidade e senso
colaborativo.

Cursos: Turismo, Relações Públicas,
Secretariado, Comunicação Institucional,
Administração, Gestão da Informação, a
partir do terceiro período.

Domínio para elaboração de projeto, físico e
digital, envolvendo técnicas computacionais
ligadas a modelagem e prototipagem digital, ter
conhecimento de fotografia, no tratamento de
imagens, edição e produção de vídeos e áudio
e conhecimento em redes sociais.

Cursos: Design Gráfico, Artes Visuais,
Expressão Gráfica, Publicidade e
Propaganda, Produção Cultural, a partir do
terceiro período.

Comissão de
Infraestrutura

Até 12

Atuação direta na organização das atividades
das seguintes subcomissões: Monitoria,
Alojamento e hospedagem, TI e Áudio e Vídeo,
Saúde e Trânsito

Cursos: Administração, ciências
econômicas, ciências contábeis,
engenharia de produção, gestão pública,
administração pública, direito, gestão da
informação, estatística, gestão da
qualidade, gestão e empreendedorismo,
secretariado, turismo, matemática industrial
e relações públicas e as diversas áreas de
tecnologia da informação e áreas afins.

Referência: Processo nº 23075.007919/2023-51 SEI nº 5307450


