
    

                

 

 

EDITAL AGÊNCIA DE INOVAÇÃO UFPR Nº 02/2022 –  

SELEÇÃO DE ALUNO BOLSISTA 

RETIFICADO 

 

PROJETO: Estímulo a atividades de inovação na UFPR 

PROCESSO: 23075.056529/2020-61 

COORDENADOR: Pedro Henrique Gonzalez de Cademartori 
 

1. PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS 
 

- Vaga 1: 1 bolsa para estudantes dos cursos de Publicidade e Propaganda e/ou Design Gráfico. 
- Vaga 2: 1 bolsa para estudantes dos cursos de Publicidade e Propaganda e/ou Design Gráfico com 

foco em WebDesign. 
 

2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

- Diagnóstico de situação para planejamento de comunicação. 

- Planejamento de ações de comunicação focadas em diferentes públicos (para engajamento em site e 

redes sociais); 
- Criação de conteúdos para comunicação em diversos meios: redes sociais, site (layout, redação e 

legenda); 
- Organização e elaboração de calendário de postagens e divulgação de conteúdos para atualização de 

informações nas redes sociais e no site;  
- Acompanhamento das ações de comunicação e realização de adequações, quando necessário. 

 
3. LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

 

- Agência de Inovação/SPIn (Centro Politécnico) e Departamento de Comunicação/ 
SACOD (Juvevê), a depender do desenvolvimento das atividades. 

 
4. CARGA HORÁRIA DEDICADA PELO ALUNO AO PROJETO: 20h semanais 

 

5. VALOR DA BOLSA: R$ 750,00/MÊS 

  

6. PERÍODO DE ATUAÇÃO NO PROJETO:  
 

- 12 meses a partir de novembro/2022 

 

7. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO: 

 
- Preencher formulário de inscrição (Anexo I) onde constem os dados do aluno, curso, 

matrícula,  texto de livre escrita resumindo a experiência do candidato e contando sua 
motivação para desenvolver suas atividades na Agência de Inovação e assinatura, 



    

                

 

anexando currículo e histórico escolar. 

- Estar regularmente matriculado em um dos cursos da UFPR descritos no item 1 do edital; 
- Não receber bolsa ou qualquer outro auxílio financeiro da UFPR, de outra instituição de 

ensino ou agência de fomento, nacional ou internacional, que exija exclusividade; 
- Enviar a documentação por email para ag.inovacao@ufpr.br com cópia para spin@ufpr.br até o dia 

30/10/2022; 

 

8. FASES DA SELEÇÃO 

 

- análise do curriculum do candidato; 
- análise do desempenho acadêmico do candidato; 
- entrevista. 

 
9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

- desempenho acadêmico geral (30%); 
- desempenho na entrevista (15%); 
- análise de curriculum vitae (20%); 
- experiência prévia e/ou atuação em grupos de estudos e atividades de pesquisa e extensão; 

conhecimento em inglês (desejável) (15%); 
- Conhecimento em ferramentas básicas de Internet, Photoshop, Illustrator e/ou Indesign, 

conhecimento em Web design (para atualização de dados no site), habilidades em redação 
para os materiais criados e para elaboração de relatórios (20%); 

- Pró-atividade nas atividades desenvolvidas. 

 
10. CALENDÁRIO 

 

LANÇAMENTO DO 

EDITAL 

11/10/2022 

INSCRIÇÕES De 11/10/2022 a 30/10/2022 

DIVULGAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

A partir de 04/11/2022 

 
11. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS  

- Apartir de 04/11/2022. 
 

Curitiba, 11 de outubro de 2022 
 
 

Prof. Pedro Henrique Gonzalez de Cademartori   

Diretor da Agência de Inovação 

Coordenador do Projeto

mailto:ag.inovacao@ufpr.br
mailto:spin@ufpr.br


    

                

 

 

ANEXO - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

EDITAL AGÊNCIA DE INOVAÇÃO UFPR Nº 02/2022 

 

NOME DO ALUNO:  

MATRÍCULA:  

CURSO: 

E-MAIL PARA CONTATO: 

TELEFONE PARA CONTATO: 

OPÇÃO DE VAGA:  (  ) Vaga 1         (  ) Vaga 2 

 

TEXTO DE LIVRE ESCRITA DESCREVENDO A EXPERIÊNCIA DO CANDIDATO E MOTIVAÇÃO 

PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Anexar currículo e histórico escolar 
 

 

Curitiba, / /2022. 
 

 

 

 
 

Assinatura do Aluno 


