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EDITAL Nº. 001/2022-DPI  
 

CERTIDÃO 
Certificamos que o presente documento foi afixado no local de 
costume neste Departamento, no dia 31 de janeiro de 2022, às 11:00 
horas. 

 

Visto DPI 

 
A professora Dra. Daniele de Almeida Duarte, Chefe do Departamento 

de Psicologia, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,... 

 

RESOLVE: 
 

 
Considerando o Projeto de Extensão “Núcleo de Educação para Prevenção ao 

Abuso de Drogas”, NUPAD, coordenado pelo Professor Doutor Fábio José Orsini Lopes; 
Considerando o Programa "Universidade Sem Fronteiras" - USF, Edital 

05/2019/UGF/SETI, da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná - 
SETI. 
 

TORNA PÚBLICO 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA BOLSA DO PROJETO DE EXTENSÃO “NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PARA 

PREVENÇÃO AO ABUSO DE DROGAS” E DO "PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSIDADE SEM 
FRONTEIRAS” 

 
Encontram-se abertas as inscrições para a seleção de 2 (dois) bolsistas na categoria 

de recém-graduados em Psicologia (até 3 anos de formação), e 3 (três) bolsistas na categoria de aluno 
de graduação em Psicologia 
 

Os critérios e condições de inscrição e desenvolvimento do trabalho são os 
seguintes: 

 
3.2.1 Bolsa para Profissionais Recém-Formadas (os) em Psicologia 
 
O valor mensal da bolsa para este profissional será de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), com destinação 
exclusiva para o pagamento durante o período de execução. Podem candidatar-se para esta 
modalidade de bolsa, profissionais recém-formadas (os) que tenham concluído sua graduação até no 
máximo 03 (três) anos à época da seleção. O candidato não pode ter vínculo empregatício ou receber 
qualquer outra modalidade de bolsa vinculada a projetos. A seleção deverá ser realizada pela 
Instituição de Ensino Superior por meio de Edital Público, com a participação do coordenador-autor. 
O profissional selecionado receberá orientação e supervisão do professor extensionista/pesquisador. 
A carga-horária será de 30 (trinta) horas semanais de atividades, em um plano de trabalho para o 
período de 12 (doze) meses de execução.  
 
3.2.2. Bolsa para estudante de Graduação em Psicologia: 

O valor mensal desta bolsa será de R$ 745,00 (Setecentos e quarenta e cinco reais), com 
destinação exclusiva para o pagamento durante o período de execução do projeto. Pode candidatar-
se para esta modalidade de bolsa estudante regularmente matriculada (o) nos cursos de graduação 
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em Psicologia das Instituições de Ensino Superior de Maringá, que não tenha vínculo empregatício ou 
receba qualquer outra modalidade de bolsa vinculada a projeto. A seleção do estudante será realizada 
pela Instituição de Ensino Superior por meio de Edital Público, com a participação do coordenador-
autor. O estudante selecionado receberá orientação e supervisão pelo professor 
extensionista/pesquisador da mesma área de formação. A Carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
de atividades, em um plano de trabalho para o período de 12 (doze) meses de execução.  

 
Os pagamentos ocorrerão dentro do período de vigência do Edital 05/2019 do Programa 

Universidade Sem Fronteira - SETI, e acontecerão mediante a disponibilidade de recursos da SETI e seu 
devido repasse ao projeto. 

 
DA INSCRIÇÃO 

As inscrições deverão ser feitas pelo e-mail da Secretaria do Departamento de 
Psicologia, sec-dpi@uem.br, da data da publicação deste edital até às 23:59h do dia 20/02/2022. 
- Documentos a serem enviado no ato da inscrição: 

 Cópia digitalizada dos documentos pessoais: CPF; RG; 
 Envio do formulário de inscrição, anexo a esse edital. 
 Cópia digitalizada de Declaração de matrícula, para alunos de graduação 
 Cópia digitalizada do Diploma de Graduação, para os recém-formados. 

 
DA SELEÇÃO 

A seleção será feita por entrevistas com o Coordenador do Projeto, a serem agendadas e realizadas 
pela plataforma de reunião remota do Google Meet. Os links serão enviados para os inscritos, 
conforme agendamento. 

 
LOCAL DA ENTREVISTA 

 Plataforma de reunião remota Google Meet 
 

RESULTADO 
 A partir de 07/03/2022 - Local: Departamento de Psicologia e site da Diretoria de Extensão da 

UEM. 
 

IMPLANTAÇÃO DA BOLSA 
 A contratação do bolsista selecionado acontecerá mediante a disponibilidade de recursos da 

SETI e seu devido repasse ao projeto. 
  
 Lembretes: Os candidatos selecionados deverão abrir conta no Banco do Brasil. (NÃO PODE 

SER POUPANÇA, CONTA-CONJUNTA OU USAR A CONTA DE OUTRA PESSOA) 
Maringá, 31 de janeiro de 2022. 

 
Profa. Dra. Daniele Almeida Duarte 

Chefe do Departamento de Psicologia. 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

  

PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS 
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Dados Pessoais 

Nome:  

Data Nasc.: Gênero:  Estado Civil:  

R.G.: UF: CPF: 

Nacionalidade:  

 

Graduação 

 

 

Nome da Instituição: 

 

Endereço para Correspondência 

Rua/Av.: Nº: 

Bairro: Cidade:  UF: 

CEP: Telefone:  

Email:  

 

DATA: 

Maringá, ---/----/2022 

 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
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