EDITAL CRI 032/2020
A%ERT5RA DE I1 CRI 5E

ARA %2L I TA DE

RAD5A

2

A Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, por intermédio da Coordenadoria de
Relações Internacionais (CRI) e do Centro Internacional de Idiomas (CII), torna público o
presente Edital de seleção de bolsista de graduação para atuar na CRI e CII.

1. DA DI

2 I 5E

ERAI E D2 ERFIL D2 CA1DIDAT2

O presente edital visa à seleção de um bolsista de graduação para apoio financeiro e
administrativo à CRI e ao CII da UENP.
Os requisitos para seleção são:


Aluno de graduação dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas ou Matemática, da UENP ou de outra universidade, e que não esteja
no último ano/semestre do curso;



Domínio de ferramentas de gestão como Excel, Word, navegadores e internet;



Capacidade de planejamento, organização e execução de projetos;



Conhecimento em línguas estrangeiras - classificatório e opcional.



Não acumular bolsas de qualquer modalidade e não possuir vínculo empregatício.

2. DA I1 CRI 5E
As inscrições estarão abertas de 08 a 15 de outubro de 2020, por meio do envio da
documentação abaixo ao endereço de e-mail assessoria.cri@uenp.edu.br.
1. Documento de identidade - RG, CPF ou CNH;
2. Certidão de matrícula na graduação em um dos cursos acima mencionados;
3. Certidão ou declaração de experiência profissional na área – opcional.
3. DA VA A , DA REM51ERA

2, DA CAR A H2RÁRIA E DA ATIVIDADE

Será ofertada uma vaga para bolsista de graduação, com a formação de cadastro de reserva;
o bolsista receberá bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, para 04
(quatro) horas diárias de atividades, totalizando 20 (vinte) horas semanais, a serem
realizadas de forma presencial na Coordenadoria de Relações Internacionais, na Reitoria da
UENP, em Jacarezinho, ou no CELIN no Campus Cornélio Procópio da UENP (desde que o
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bolsista tenha disponibilidade para cumprir expediente na Reitoria eventualmente, quando
necessário).
As atividades realizadas pelo bolsista selecionado serão: gestão financeira do Centro
Internacional de Idiomas (emissão de boletos, controle financeiro, contato com os alunos,
prestação de contas) e outras atividades administrativas necessárias.

4. CRITÉRI2 DE AVALIA

2

4.1 Análise da documentação;
4.2 Realização de entrevista, em formato remoto (via Google Meet), em endereço virtual,
data e horário a serem disponibilizados oportunamente via e-mail aos candidatos.
5. DA DIV5L A

2 D2 RE 5LTAD2 E C21V2CA

2 D2 CA1DIDAT2

O resultado final da seleção pela UENP e a convocação do primeiro candidato classificado à
vaga serão publicados no site http://cri.uenp.edu.br/index.php/cii-docs/editais-cii em até
02 (dois) dias úteis após o término das entrevistas.
A convocação do candidato, por ordem de classificação, para assinatura do termo de
contrato será feita quando da publicação do edital de resultado final.

6. DI

2 I 5E FI1AI

6.1 A contratação ocorrerá apenas se houver disponibilidade financeira da Instituição.
6.2 A bolsa concedida não implica em vínculo empregatício com a Universidade.
6.3 Os casos omissos serão analisados e julgados pela Coordenadoria de Relações
Internacionais da UENP – CRI.
6.4 Informações adicionais poderão ser solicitadas ao endereço assessoria.cri@uenp.edu.br
Jacarezinho - PR, 08 de outubro de 2020.
Original Assinado
rofa. Dra. Eliane egati Rios
Coordenadora de Relações Internacionais
cr.internacionais@uenp.edu.br
Portaria No. 200/2020 - Reitoria
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