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Ministério da Educação  
Universidade Federal do Paraná 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
Museu de Arqueologia e Etnologia 

      

EDITAL MAE nº 05-2020 

SELEÇÃO BOLSA PIBIS - Edital 01/2020 da Fundação Araucária 

Título do Programa ou Projeto de 
Extensão 

 
Programa Curadoria do Acervo do MAE - Museu de Arqueologia e Etnologia 
PROEC/UFPR 
 
 

Unidade de origem (Depto/Setor)  MAE/PROEC 

Área temática do Programa/ Projeto Arqueologia, Etnologia Indígena; Cultura Popular; Arquivo histórico 

Carga horária semanal 12 horas 
 

Número de Bolsas, vigência e valor mensal 
da Bolsa Extensão 

Número de bolsas a confirmar, com vigência de 12 meses.  
Valor mensal de R$400,00. 
Início previsto: agosto/2020  
 
 

Síntese das atividades a serem realizadas 
pelo bolsista 

Atividades de Etnologia 
● Tratamento e digitalização de documentos escritos e fotográficos relativos 

aos acervos de etnologia indígena do MAE-UFPR.  
● Participação na concepção e elaboração de publicações associadas às 

coleções xetá e guarani a partir de ações colaborativas.  

 Pesquisa dos acervos de etnologia indígena e cultura popular e 
preenchimento do banco de dados com informações levantadas.  

 Leitura da bibliografia relativa aos acervos tratados. 

 Participação nas reuniões dos grupos de pesquisa e debate do MAE. 
Atividades do Arquivo Histórico 

 Organização e descrição dos fundos arquivísticos do MAE UFPR. 

 Pesquisa e elaboração de textos sobre as temáticas existentes na 
documentação do Arquivo Histórico. 

 Participação nas reuniões com a orientadora e com a equipe do MAE. 
Atividades de Cultura Popular 

 Pesquisa e desenvolvimento de textos que auxiliem na elaboração de 
exposições, catálogos e materiais didáticos relacionados ao acervo de 
Cultura Popular do MAE.  

 Participação nas reuniões com a orientadora e com a equipe do MAE. 
Atividades de Arqueologia  

 Verificação das tabelas de inventário 

 Levantamento bibliográfico dos sítios do acervo 

 Cadastro dos sítios do acervo no CNSA IPHAN 
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 Plano de georeferenciamento dos sítios 

 Leitura da bibliografia relativa aos acervos tratados. 

 Participação nas reuniões dos grupos de pesquisa e debate do MAE 
 
 

 

Local (Setor, cidade, etc) onde as 
atividades serão desenvolvidas 

 
Em regime de trabalho remoto com reuniões periódicas via Microsoft Teams. 
(Durante período de pandemia). 
Na Reserva Técnica do MAE – Rua Bom Jesus, 650, Campus Juvevê (Após período de 
pandemia) 

 

Inscrições 

 
Período: 01/07/2020 a 02/07/2020 
Os candidatos devem se inscrever por meio do formulário online disponível nesse 
link: https://bit.ly/2ZtaZqr 
 
Importante: essa modalidade de bolsa é destinada somente a alunas e alunos 
cotistas.  
 

 

Critérios e procedimentos a serem 
utilizados na seleção 

 
A banca examinadora fará a seleção mediante entrevista marcada com os 
candidatos, que serão informados pelo e-mail cadastrado no momento da inscrição. 
As entrevistas acontecerão no dia 03/07/2020 no período da tarde por meio da 
plataforma Teams. 

 

Conteúdos e/ou textos-base, quando for 
prevista avaliação de conhecimento como 
parte do processo seletivo 

 
Não há exigência 

 

Resultado 

O resultado será divulgado até dia 06/07/2020 no site do MAE. Os selecionados 
receberão um e-mail com informações sobre os procedimentos de admissão.   

Documentos que deverão ser 
apresentados pelos candidatos 
SELECIONADOS  

Histórico Escolar atualizado 
Cabeçalho de extrato bancário com os dados da conta corrente em seu nome (não 
pode ser conta poupança, conta conjunta ou Conta Fácil). (Obrigatório)  
Ter Currículo Lattes. 

Componentes da banca examinadora  Laura Perez Gil - Etnóloga do MAE 
Bruna Marina Portela - Historiadora do MAE 
Sady Pereira do Carmo Junior - Arqueólogo do MAE 

Informações complementares: 

 

O presente edital se destina a alunos cotistas da UFPR: 

• Regularmente matriculados há pelo menos 01 semestre; 

• Com disponibilidade para cumprir 12 horas semanais de atividades;  

• Que não receba nenhum outro tipo de bolsa (Auxílio Probem não é considerado como bolsa);  
 

Durante o período de vigência da bolsa será obrigatório: 

• Cumprir 8 horas de participação no SIEPE;  

• Cumprir 40 horas de formação em curso de extensão sobre políticas afirmativas a ser ministrado pela SIPAD. 
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• Entregar o relatório técnico-científico em formulário próprio, no encerramento da bolsa. 
 

 
* A permanência mínima do bolsista para ter direito à certificação é de três meses.  
 

 
 
 
 

Curitiba, 01 de Julho de 2020. 


