
 

 

 

 

 

 

   

 

 

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS INSTITUCIONAIS 2020 

EDITAL 06/2020 - MAE 

 

 

O Museu de Arqueologia e Etnologia UFPR (MAE), torna público o edital do processo 

seletivo para Bolsistas Institucionais MAE - 2020, para atuação em atividades a serem 

desenvolvidas em projetos do museu. 

 

PROJETO: Programa de Curadoria do Acervo do MAE - Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR 

 

Modalidade de Bolsa: Bolsa Institucional 

 

1. DISCENTES PROVENIENTES DE:  Curso de Design Gráfico; Artes Visuais; Ciências Sociais, História; 

Produção cênica; Comunicação Institucional e áreas afins. 

 

2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

• OPÇÃO 1 - Finalização do Jogo de Memória Indígena que será disponibilizado on-line em versão 

para impressão e em versão de jogo virtual.   

• OPÇÃO 2 - Desenvolvimento de atividades remotas da unidade de Arqueologia: a) - verificação das 

Tabelas de inventário e sistematização das informações contidas nelas; b) Pesquisa bibliográfica 

sobre os sítios dos quais procede o acervo; c) Cadastro dos sítios do acervo no CNSA IPHAN 

e iniciar atividades de georeferenciamento dos mesmos.  

• OPÇÃO 3 - Pesquisa sobre exposições virtuais (modalidades, plataformas, etc.) e levantamento das 

informações para a produção de uma proposta de exposições virtuais do MAE-UFPR.  

 

3. LOCAL/LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: As atividades serão desenvolvidas em 

trabalho remoto enquanto continuarem suspensas as atividades presenciais na UFPR. Para tanto, o bolsista 

deve contar com equipamento de informática e conexão de internet na sua residência.  

 

4. CARGA HORÁRIA DEDICADA PELO/A ALUNO/A AO PROJETO: 12h/semanais 

 

5. VALOR DA BOLSA: R$ 400, 00/mês 

 

6. VIGÊNCIA DA BOLSA: De agosto a dezembro/2020. 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

7.  REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:  

- Estar regularmente matriculado/a em um dos cursos descritos no item 1 do edital 

-   Não receber outro tipo de bolsa da UFPR (Auxílio Probem não é considerado bolsa). 

-   Ter e-mail da UFPR ativo. 

-   Possuir conta corrente em seu nome (não será aceita conta com junta, salário, fácil, digital ou 

poupança). 

 

8. INSCRIÇÕES: de 30/07 a 05/08/2020 preencher o formulário no endereço https://bit.ly/Edital06-20-

Bolsa-Institucional 

 

9. ENTREVISTAS: 06/08/20, no período da tarde. 

 

10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO: 07/08/20 

 

 

Curitiba, 30 de julho de 2020. 

 

 

Vice-Diretora 

Museu de Arqueologia e Etnologia - UFPR 
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