
                      

 
 

 

EDITAL 02/2022 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PIBIS PARA PROJETOS DESENVOLVIDOS JUNTO AO MUSEU DE 

ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA DA UFPR 
PROJETOS 
PARTICIPANTES E 
COORDENADORES/AS: 

• Gestão do Acervo Arqueológico do MAE-UFPR – Coordenação de Sady 

Pereira do Carmo Jr. 

• Movimentando Coleções – o acervo de Cultura Popular do MAE-

UFPR – Coordenação de Bruna Marina Portela. 

• Acervos em diálogo: tecendo relações entre coleções etnográficas e 

conhecimentos indígenas – Coordenação de Gabriela Freire. 

• Museologando - Coordenação de Ana Luisa Nascimento.  

• MAE Interativo e Plural - Coordenação de Fábio Marcolino. 

 

Para saber mais sobre os projetos, acesse: 

http://www.mae.ufpr.br/?page_id=45  

MODALIDADE DE 
BOLSA 

PIBIS/Fundação Araucária 

SETOR/UNIDADE Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR 

1. DISCENTES 
PROVINDOS DOS 
SEGUINTES CURSOS: 

Ciências Sociais; História; História - Memória e Imagem; Geografia; 

Jornalismo; Publicidade e Propaganda; Relações Públicas; Design Gráfico; 

outras áreas afins.  

2. ATIVIDADES A 
SEREM 
DESENVOLVIDAS 

 

Atividades voltadas para a conservação, organização e pesquisa no acervo do 

MAE, dentro das temáticas da Arqueologia, Etnologia indígena e Cultura 

Popular. Envolve atividades como catalogação dos objetos, leitura e escrita de 

textos, participação em grupos de estudo, pesquisa sobre o acervo e 

temáticas relacionadas.  

Atividades voltadas para a divulgação dos produtos educativos, publicações, 

exposições e eventos promovidos pelo MAE, tais como elaboração de 

materiais gráficos para website e redes sociais, edição de vídeos, identidade 

visual para exposições, diagramação de publicações, escrita de releases, 

produção de materiais educativos, entre outras atividades correlatas. 

 

3. LOCAL DE 
DESENVOLVIMENTO 
DAS ATIVIDADES 

O trabalho será desenvolvido presencialmente na Reserva Técnica do Museu 

de Arqueologia e Etnologia, localizada no campus Juvevê, em Curitiba.  (Rua 

Bom Jesus, 650) 

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

12 horas semanais 

5. VALOR DA BOLSA: R$500,00 (quinhentos reais) mensais. 

6. PERÍODO DE 
ATUAÇÃO NO 
PROJETO: 

Período provável:  setembro de 2022 a agosto de 2023 (a confirmar pela 

SIPAD) 

7. REQUISITOS PARA 
PARTICIPAÇÃO: 

- Preencher formulário de inscrição, disponível nesse link: 

https://forms.office.com/r/WNjwev5CAg  

 

**Atenção! Para acessar o formulário é preciso fazer login na Microsoft com a 

http://www.mae.ufpr.br/?page_id=45
https://forms.office.com/r/WNjwev5CAg


                      

 
 

 

conta UFPR.  

 

- Atender a todos os requisitos do item 7 do Edital 45/2022 da SIPAD-UFPR, 
disponível nesse link: https://ufprbr0-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mae_ufpr_br/EXHm5H_xnkZMlpGM4_Jf
xqUB8RgdDooUWyF04szDwRiOpA?e=naIjaI 
 

*** Importante ler com atenção o Edital 45/2022 da SIPAD mencionado 

acima. Ao se inscrever, o candidato declara estar ciente e cumprir todos os 

requisitos indicados no referido Edital.  

- Ser cotista; 
- Estar regularmente matriculado na UFPR em um dos cursos descritos no 

item 1 do edital há pelo menos um semestre;  

- Não receber nenhum tipo de bolsa da UFPR (auxílio PROBEM não é 

considerado bolsa), de outra instituição de ensino ou agência de fomento, 

nacional ou internacional, que exija exclusividade; 

- Possuir livre acesso à internet e computador para o desenvolvimento das 

atividades; 

- Possuir e-mail UFPR ativo e acesso à plataforma Teams; 

- Caso seja selecionado/a para uma bolsa, deverá ter conta corrente em seu 

nome. (Não serão aceitas: conta conjunta, conta salário, conta poupança, 

conta Fácil ou conta Nubank). A conta deve estar ABERTA no momento de 

divulgação do resultado desse edital, no dia 07/06/2022. 

 

8. FASES DA SELEÇÃO: - Inscrição feita por meio do link: https://forms.office.com/r/WNjwev5CAg  

 

***Atenção! Para acessar o formulário é preciso fazer login na Microsoft com 

a conta UFPR.  

- Entrevista presencial 

9. CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO:  

- Análise das respostas fornecidas no formulário de inscrição; 

- Adequação dos interesses e experiências (quando houver) aos objetivos do 

projeto; 

- Análise da entrevista.  

10. CALENDÁRIO: - Período de inscrição: De 30 de maio de 2022 até às 16h00min do dia 03 de 
junho de 2022. 

- Período das entrevistas: 6 de junho de 2022, horário a ser informado aos 

candidatos/as pelo e-mail UFPR. Local: Reserva Técnica do MAE - Rua Bom 

Jesus, 650 - Campus Juvevê  

- Divulgação do resultado: 7 de junho de 2022 às 14 horas. 

11. DIVULGAÇÃO DE 
RESULTADOS:  

Dia 7 de junho de 2022 às 14 horas, nas redes sociais do MAE UFPR 

(Instagram e Facebook) e no website www.mae.ufpr.br  

*** O número de vagas dependerá de aprovação da SIPAD, que divulgará o 

resultado definitivo no dia 22/06/2022. 

 

Curitiba, 30 de maio de 2022 

Laura Pérez Gil 
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