Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória
Centro Universitário de União da Vitória
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Comissão de Produção Científica

EDITAL n.° 17 / 2020
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA VAGAS REMANESCENTES DE PROJETO DO PROGRAMA
DE INCENTIVO À PESQUISA ACADÊMICA (PIPA)
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Comissão de Produção Científica
(CPC), no uso de suas atribuições legais e com base em diretrizes debatidas e acordadas
pelo Conselho de Ensino e Pesquisa (Cepe), resolvem:
TORNAR PÚBLICA
A abertura das inscrições para o preenchimento de vagas remanescentes para bolsistas no
projeto de pesquisa abaixo relacionado.
1 DAS VAGAS
Projeto
Divisão do trabalho: a
importância da
especialização profissional
para a melhoria do
desempenho na indústria
madeireira de União da
Vitória - PR

Orientador

Cassio Robin
Portes

Nº de vagas

Curso(s)

02

Administração;
Gestão Financeira;
Gestão da Produção
Industrial

2 DA DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PROJETO
A divisão do trabalho ou especialização em determinadas atividades, ainda é uma
discussão recorrente na maioria das empresas mesmo tendo se passado mais de 250 anos
de sua primeira citação científica feita por Adam Smith. Na atual era da globalização,
percebe-se ainda que nem todas as empresas investem no aperfeiçoamento e técnicas de
melhorias na gestão da organização e do trabalho.
Assim, o objetivo da pesquisa é analisar se os investimentos realizados pelas
empresas madeireiras de União da Vitória PR para a especialização de seus colaboradores
estão sendo traduzidas em melhorias de gestão e ganhos de produtividade.
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3 DAS INSCRIÇÕES
3.1 Os candidatos deverão fazer a inscrição por e-mail (pipa.uniuv@gmail.com), no período
de 09 a 19 de junho de 2020.
3.2 No ato da inscrição, o candidato deverá enviar, obrigatoriamente, os seguintes
documentos digitalizados:
a) Ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada (Anexo I);
b) Declaração de disponibilidade de, no mínimo, 4h (quatro horas) de atividades
semanais e de ciência de conhecimento do Regulamento do Programa (Anexo II);
c) Carta de interesse de participação no projeto, contendo as motivações do
candidato, redigida em fonte tamanho 12, espaçamento simples (uma lauda
apenas);
d) Cópia simples do RG e CPF;
e) Comprovante de residência.
4 DO PROCESSO SELETIVO
4.1 A seleção consistirá de entrevista (até 6,0 pontos) e análise da carta de interesse (até
4,0 pontos).
4.2 A entrevista acontecerá de forma on-line, usando ferramentas de chamada de vídeo
feitas a partir de aplicativos próprios para este fim.
4.3 A data e horário da entrevista serão divulgados em edital específico.
5 DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 A classificação se dará por nota, em ordem decrescente, respeitando o número de vagas
existentes.
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6 DO CRONOGRAMA
Descrição das atividades
Período de inscrições
Homologação das inscrições e divulgação da data da
entrevista
Publicação do resultado final
Início das atividades

Data
09/06/2020 a 19/06/2020
A partir de 22/06/2020
A partir de 26/06/2020
01/07/2020

7 DA VIGÊNCIA DAS BOLSAS
7.1 As bolsas terão vigência até 30 de novembro de 2020.
8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 É de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todos os Editais
Complementares referentes a este processo seletivo.
8.2 Serão desclassificados do processo seletivo os candidatos que não cumpram os
requisitos constantes neste edital.
8.3 Os casos omissos serão resolvidos e julgados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação, em conjunto com a Comissão de Produção Científica.
Registre-se e publique-se.
União da Vitória, 08 de junho de 2020.

Profª Mayara Ananda Gauer
Presidente da Comissão de Produção Científica

Assinado no original
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

Curso:____________________________________________________________________
Semestre:_________________________________________________________________
Nome: ____________________________________________________________________
R.G._____________________________________

CPF:__________________________

Data de Nascimento:_________/_________/________
Endereço: _________________________________________________________________
Bairro:____________________________________________________________________
Cidade:____________________________________________ Estado:_________________
CEP:______________________________________________________________________
Telefone fixo:(____)_______________________ Celular:(____)______________________
E-mail:____________________________________________________________________

Em caso de possuir um compromisso profissional (ou estágio) preencha os campos abaixo:

Local: ____________________________________________________________________
Horário de trabalho: _________________________________________________________

Em caso de recebimento de outra modalidade de bolsa, especificar:
(

) Estágio

(

) Extensão

(

) Outra____________________

União da Vitória, _______ de ________________ de 2020.

___________________________________
Assinatura do candidato
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA PARA CUMPRIMENTO DE
ORIENTAÇÕES
Eu,______________________________________________________________________,
acadêmico(a) do curso de ___________________________________________________,
semestre ______, declaro, para os devidos fins, que estou ciente das normas estabelecidas
pelo Regulamento do PIPA - UNIUV e que possuo disponibilidade de 4 (quatro) horas
semanais

para

o

desenvolvimento

das

atividades

referentes

ao

projeto___________________________________________________________________,
sendo que estas horas não coincidem com a carga horária do meu curso de graduação e
compromissos profissionais ou de estágio.

Local e Data:

___________________________________
Assinatura do candidato

