
  

 

EDITAL PROEX 084/2022 

 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS   

 PROGRAMA DE EXTENSÃO – LUTAS, ARTES MARCIAIS, ESPORTE DE 

COMBATE E INCLUSÃO SOCIAL NAS ESCOLAS DO PARANÁ 

CHAMADA PÚBLICA 07/2020 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

 

A Pró Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade e a Coordenação do Projeto 

“Aprendizagem de lutas e artes marciais para escolares no enfretamento da situação 

de vulnerabilidade social”, no uso de suas atribuições, selecionado pela Chamada 

Pública 07/2020 da Fundação Araucária, tornam públicas as normas a seguir, que 

regem o processo de seleção destinado ao preenchimento de vagas de bolsistas para 

atuarem no Projeto. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O projeto é uma parceria entre a Fundação Araucária e a Universidades Estadual 

de Londrina/UEL, Universidade Federal do Paraná, incluindo os campus - de Curitiba 

(Departamento de Educação Física) e de Matinhos (Setor Litoral), Universidade 

Estadual de Maringá/UEM, Universidade Estadual de Ponta Grossa/UEPG, 

Universidade Estadual do Paraná/UNESPAR  (campus de Jacarezinho), Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná/UNIOESTE (campus de Marechal Cândido Rondon), 

Universidade Estadual do Norte do Paraná (campus de Jacarezinho) e Universidade 

Estadual do Centro Oeste.  

1.2.  Trata-se de um projeto de extensão que se desenvolve a partir de uma ação nas 

escolas estaduais do Paraná com o desenvolvimento de lutas e artes marciais para 

os escolares. 

1.3.  Tem-se como objetivo geral contribuir para a transformação das condições de 

vida dos escolares, enfrentando a superação da situação de vulnerabilidade social, 

tendo as lutas e artes marciais como prática social articuladora, e uma formação 



  

cidadã, forjada nos princípios e ideias de liberdade, igualdade, tolerância, não 

violência, direitos humanos, democracia e justiça social. 

1.4. O Projeto será desenvolvido nas dependências da Universidade Estadual de 

Londrina – UEL e no Colégio Estadual Cívico Militar Vista Bela, localizado na Rua 

Yoneko Shime, nº 300 – Loteamento Moradas Portuguesas, CEP 86.061-623, 

Londrina – PR. 

 

2. DAS VAGAS 

2.1. O presente Edital destina-se ao preenchimento de: 

- 01(UMA) vaga para Instrutor habilitado em lutas, artes marciais ou esporte de 

combate; 

- 04 (quatro) vagas para Estudante de Graduação em Educação Física licenciatura 

ou Educação Física bacharelado, estudantes do 1º. ao 3º. ano dos cursos da 

Universidade Estadual de Londrina – CEFE; 

- 01 (uma) vaga para professor de Educação Física da Rede Estadual do Paraná. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições ocorrerão no período de 20 a 26 de maio de 2022, mediante 

apresentação da documentação exigida no Item 4 deste Edital. 

3.2. Ao se inscrever, o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições contidas 

neste edital, bem como em eventuais retificações que venham a sofrer, não podendo 

delas alegar desconhecimento ou discordâncias. 

 

3.3. Formulário de inscrição: 

3.3.1. O interessado deverá acessar o formulário de inscrição (ANEXO I, do presente 

Edital), preenchê-lo e apresentá-lo, acompanhado da documentação exigida neste 

Edital. 

3.4. Da forma de inscrição: 

3.4.1. As inscrições deverão ser feitas unicamente por meio do e-mail 

ana.saladini@uel.br  contendo os ANEXOS I, II e III devidamente preenchidos e 

mailto:ana.saladini@uel.br


  

documentos do Item 4, deste Edital. Todos os documentos devem ser escaneados e 

enviados em um ÚNICO arquivo no formato .PDF. 

3.5. Será aceita somente uma inscrição por candidato. 

3.6. A inscrição implica em compromisso tácito, por parte do candidato, de aceitar as 

condições estabelecidas no presente Edital, em seus anexos e no Edital PROCESSO 

DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMADA PÚBLICA 07/2020 - PROGRAMA DE 

EXTENSÃO - LUTAS, ARTES MARCIAIS, ESPORTE DE COMBATE E INCLUSÃO 

SOCIAL NAS ESCOLAS DO PARANÁ. 

3.7. Não há taxa de inscrição para participar do processo de seleção. 

3.8. O candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas no 

“formulário de inscrição”, arcando com as consequências de eventuais erros e 

omissões no preenchimento. 

 

4. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO 

4.1. Formulário de inscrição do presente Edital (ANEXO I);  

4.2. Fotocópia da Cédula de Identidade ou CPF; 

4.3. Comprovante de matrícula (apenas para os candidatos às modalidades de 

bolsa Estudante de Graduação); 

4.4. Termo de disponibilidade de carga horária, declaração de ausência de vínculo 

empregatício e de percepção de outra bolsa (ANEXO II do presente Edital); 

4.5. Termo de adesão ao Edital (ANEXO III); 

4.6. Documento comprobatório de filiação à modalidade de luta (declaração emitida 

pela federação, confederação ou instituição equivalente da modalidade de luta a ser 

desenvolvida) (apenas para os candidatos às modalidades de bolsa Instrutor 

habilitado em lutas, artes marciais ou esporte de combate); 

4.7. Documento comprobatório de professor de Educação Física na Rede Estadual, 

de preferência na escola em que será desenvolvido o projeto (apenas para os 

candidatos às modalidades de bolsa para professor de Educação Física); 



  

4.8. Currículo Lattes com data de atualização dos últimos 30 (trinta) dias (apenas para 

os candidatos às modalidades de bolsa Estudante de Graduação); 

4.9. Currículo Vitae (apenas para os candidatos à modalidade de bolsa Instrutor 

habilitado em lutas, artes marciais ou esporte de combate); 

4.10. Comprovante de número de matrícula para professor efetivo da rede estadual 

de ensino e cópia do contrato para professor PSS. 

Observação: o candidato que prestar declaração falsa ou inexata, em qualquer 

documento, ainda que verificada, posteriormente, será excluído do processo 

seletivo. 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

5.1- ENTREVISTA  

5.1.1 O horário da entrevista será agendado previamente mediante a confirmação do 

candidato via e-mail. 

5.1.2. A entrevista acontecerá na Sala de Permanência do Departamento de Estudos 

do Movimento Humano (CEFE/UEL), em dia pré-determinado acontecendo a cada 

grupo: 1) estudantes bolsistas; 2) instrutor de lutas; 3) professor de educação física. 

5.1.3. A entrevista será conduzida por uma banca examinadora, designada pela 

Coordenação do Projeto. 

5.1.4. A entrevista acontecerá sob forma de conversa coletiva entre os candidatos e a 

banca.  

5.1.5. A entrevista é de natureza eliminatória e o não comparecimento implica na 

eliminação da(o) candidata(o) do processo de seleção. 

 

5.2 -  CARTA DE INTERESSE DO BOLSISTA ESTUDANTE  

5.2.1. Cada candidata(o) deverá escrever uma carta manifestando seu interesse no 

projeto, e deverá apontar suas experiências com o judô e a capoeira, bem como pensa 

sua possível participação em um projeto de extensão em uma escola pública. 

5.2.2. A banca examinadora considerará para a análise a relação da produção textual 

com o projeto de extensão. 

 



  

6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

6.1. Apresentar disponibilidade de tempo (20 horas semanais para estudantes de 

graduação e professor de educação física; 30 horas semanais para instrutor 

habilitado), bem como o período (manhã ou tarde) para dedicar-se às atividades 

previstas no projeto, de forma que a carga horária relativa à Bolsa não se sobreponha 

aos horários e atividades curriculares de seu curso. 

6.2. Disponibilidade e concordância para realizar os deslocamentos que se fizerem 

necessários ao desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho do 

projeto de extensão. 

6.3. Ter conhecimento básico sobre as lutas que serão desenvolvidas no projeto. 

6.4. Se ocorreu participação em outros projetos relacionados à temática em questão. 

6.5 Participar da entrevista em horário pré-determinado. 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO 

7.1. A participação dos selecionados se dará por adesão, sem geração de vínculo 

empregatício. 

7.2. As atividades terão duração de até 12 (doze meses), podendo ser estendidas a 

critério do órgão fomentador.  

7.3. Sua atuação se dará por meio do desenvolvimento de atividades, de acordo com 

o plano de trabalho e serão supervisionadas pelo professor coordenador do projeto.  

7.4. Aos Bolsistas serão assegurados os seguintes direitos: informações sobre as 

finalidades, organização e localidade onde executarão as atividades; recebimento de 

capacitação para a atividade que exercerão; certificado de participação no projeto. 

7.5. São deveres dos Bolsistas: aceitar os regulamentos e as normas que regem as 

atividades a serem executadas; preparar-se para desenvolver adequadamente as 

suas funções; respeitar os compromissos assumidos; respeitar o caráter confidencial 

e reservado das informações que envolvem suas atividades e carga horária proposta. 

7.6. Os Bolsistas deverão inscrever-se, na condição de Apresentador de Trabalho, 

quando da abertura de inscrições para eventos promovidos ou indicados pela Pró-



  

Reitoria de Extensão, preferencialmente para o evento anual Por Extenso – Simpósio 

de Extensão da UEL.  

7.7. Bolsa para instrutor habilitado em lutas, artes marciais ou esporte de 

combate: 

7.7.1.  Os instrutores receberão bolsa para custeio das despesas ao longo e por 

decorrência das atividades planejadas, no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

para destinação exclusiva durante o período de execução do plano de atividades, 

cumprindo uma carga horária de até 8 (oito) horas diárias e de 30 (trinta) horas 

semanais, com duração prevista de até 12 (doze) meses, cuja frequência será 

controlada. A distribuição da carga horária durante a semana será definida pelo 

coordenador do projeto. 

7.7.2. Podem candidatar-se para esta modalidade de bolsa instrutores com habilitação 

comprovada por meio de declaração emitida pela federação, confederação ou 

instituição equivalente da modalidade a ser desenvolvida, com atuação, 

preferencialmente, no ensino de lutas, artes marciais ou esporte de combate em 

projetos sociais que atendam populações em situação de vulnerabilidade 

social” 

7.7.3. O candidato deverá ser habilitado em Judô ou Capoeira; 

7.7.4. O candidato não pode ter vínculo empregatício de qualquer tipo ou estar 

recebendo qualquer outra modalidade de bolsa. 

7.8. Bolsa para Estudante de Graduação em Educação Física Licenciatura ou 

Educação Física Bacharelado da Universidade Estadual de Londrina - UEL 

7.8.1. Os Bolsistas Estudantes de Graduação receberão uma ajuda financeira (bolsa) 

para custeio das despesas ao longo e por decorrência das atividades planejadas, no 

valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para destinação exclusiva durante o 

período de execução do plano de trabalho, cumprindo uma carga horária de até 04 

(quatro) horas diárias e de 20 (vinte) horas semanais, com duração prevista de até 12 

(doze) meses, cuja frequência será controlada. A distribuição da carga horária durante 

a semana será definida pelo coordenador do projeto.  



  

7.8.2. Podem candidatar-se para esta modalidade de bolsa estudantes regularmente 

matriculados no curso de Graduação em Educação Física licenciatura ou Educação 

Física bacharelado da Universidade Estadual de Londrina – UEL, no qual os 

estudantes deverão estar cursando 1º, 2º ou 3º anos. 

7.8.3. O candidato não pode ter vínculo empregatício de qualquer tipo ou estar 

recebendo qualquer outra modalidade de bolsa; 

 

7.9. Bolsa para professor de Educação Física da Rede Estadual 

7.9.1.  O professor (preceptor) de Educação Física da rede estadual do Paraná 

receberá bolsa para custeio das despesas ao longo e por decorrência das 

atividades planejadas, no valor mensal de R$ 1.030,00 (mil e trinta reais) para 

destinação exclusiva durante o período de execução do plano de atividades, 

cumprindo uma carga horária de 20 (vinte) horas semanais, com duração prevista de 

até 12 (doze) meses, cuja frequência será controlada e de acordo com o coordenador 

do projeto da universidade. A distribuição da carga horária durante a semana será 

definida pelo coordenador do projeto. 

7.9.2. O candidato (preceptor/professor de educação física) deverá ter vínculo 

empregatício com a SEED e, preferencialmente, ministrar aulas na escola em 

que o projeto será desenvolvido (ver item 1.4). 

 

8. DOS ANEXOS DESTE EDITAL 

8.1. Constituem anexos deste Edital: 

8.1.1. ANEXO I - Formulário de Inscrição; 

8.1.2. ANEXO II - Termo de disponibilidade de carga horária, ausência de vínculo 

empregatício e de percepção de outra bolsa; 

8.1.3. ANEXO III - Termo de Adesão ao Edital. 

 



  

9. DA VINCULAÇÃO/ADESÃO AO PROJETO 

9.1 O Bolsista selecionado para desenvolver o plano de trabalho junto ao projeto não 

terá vínculo empregatício com a agência executora ou agência receptora. Nestes 

termos, receberá uma ajuda financeira (bolsa) para ressarcimento das despesas 

realizadas no desempenho das atividades, conforme consta no item 7.7.1 deste Edital.  

9.2. A vinculação dos candidatos selecionados e início das atividades está 

condicionada à liberação de recursos pela fonte financiadora e à existência de 

vagas. 

 

10. DA CIÊNCIA E ACEITAÇÃO 

Ao efetuar sua inscrição, o candidato aceita, irrestritamente, as normas estabelecidas 

neste Edital para realização do processo seletivo, como também as normas do edital 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMADA PÚBLICA 07/2020 - PROGRAMA 

DE EXTENSÃO - LUTAS, ARTES MARCIAIS, ESPORTE DE COMBATE E 

INCLUSÃO SOCIAL NAS ESCOLAS DO PARANÁ, disponível em 

http://www.fappr.pr.gov.br/Pagina/Programas-Fechados. 

 

11. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

11.1) Os resultados parciais e final do processo de seleção serão divulgados por meio 

de editais a serem publicados na página da Pro Reitoria de Extensão, Cultura e 

Sociedade - http://www.uel.br/proex/portal/pages/editais-e-chamadas/proex-

2022.php, conforme cronograma abaixo. 

 

12. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

Fase Período 

Inscrições 20 a 26 de maio de 2022 

Homologação das inscrições e cronograma das 
entrevistas 

27 a 30 de maio de 2022 

Período de recursos da homologação das inscrições 
24 horas contadas a partir 
da publicação do resultado 

http://www.fappr.pr.gov.br/Pagina/Programas-Fechados
http://www.uel.br/proex/portal/pages/editais-e-chamadas/proex-2022.php
http://www.uel.br/proex/portal/pages/editais-e-chamadas/proex-2022.php


  

de homologação das 
inscrições 

Seleção (entrevistas) 03 a 06 de junho de 2022 

Publicação do resultado final 
A partir do dia 08 de junho 

de 2022 

Período de recursos do resultado final 
24 horas contadas a partir 
da publicação do resultado 

final 

Republicação de resultado final, considerando recursos 
apresentados  

A partir do dia 10 de junho 
de 2022 

 

13. DO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS CANDIDATOS 

13.1. Os documentos dos candidatos serão arquivados durante o desenvolvimento do 

projeto via pasta eletrônica. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1.  A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, 

no todo ou em parte, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso 

implique em direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza; 

14.2. A Universidade Estadual de Londrina poderá editar Ato específico e reserva o 

direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital. 

 

Londrina, 19 de Maio de 2022. 

 

Equipe coordenadora do Projeto 

Profa. Drª. Ana Cláudia Saladini 

Prof. Dr. Antônio Geraldo M. G. Pires 

Profa. Drª. Morgana Cláudia da Silva 

 

 

Prof. Dr. Paulo Antonio Liboni Filho 

Pró Reitor de Extensão, Cultura e Sociedade – em exercício 



  

EDITAL PROEX 084/2022 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Modalidade de bolsa:    

Estudante de Graduação (   )         

Instrutor habilitado em lutas, artes marciais ou esporte de combate (   ) 

Professor de educação Física da Rede Estadual (   ) 

 

DADOS PESSOAIS: 

NOME COMPLETO: ____________________________________________________ 

RG.: ________________ÓRGÃO EXPEDIDOR:________DATA DE EXP.:__________ 

CPF: _________________TÍTULO DE ELEITOR:_____________________________ 

DATA DE NASCIMENTO________/_________/__________ 

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO: ____________________________________________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

LOGRADOURO: __________________________________Nº:___________________ 

BAIRRO: _______________________________COMPLEMENTO:________________ 

CIDADE: ____________________________________CEP:_____________________ 

TELEFONE RESIDENCIAL/COMERCIAL: ( ) _______________ ( ) _______________ 

TELEFONE CELULAR: (    ) ____________________ 

E-MAIL: ______________________________________________________________ 

DADOS BANCÁRIOS: 

Banco: ___________________Agência: ___________ Conta Corrente: ____________ 

PIS/PASEP: _______________________________ 

DADOS ACADÊMICOS (apenas para candidatos às modalidades de bolsa Estudante de 
Graduação): 

CURSO: ___________________________INSTITUIÇÃO:_______________________ 

ANO EM QUE ESTÁ NO CURSO: _____________ 

LINK DO CURRÍCULO LATTES: _________________________________________ 

 

___________, ______ de _______________ de 2022. 

 

_____________________ 

Assinatura do candidato 



  

EDITAL PROEX 084/2022 

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA, AUSÊNCIA DE 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO E DE PERCEPÇÃO DE OUTRA BOLSA 

 

 

EU__________________________________________________________________, 

PORTADOR(A) DO RG _____________________ E DO CPF  __________________, 

DECLARO QUE DISPONHO DE ____ (_______________) HORAS SEMANAIS PARA 

ATUAR NO PLANO DE ATIVIDADES DURANTE A VIGÊNCIA DO PROJETO, NÃO POSSUO 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO E NÃO PERCEBO BOLSA OU REMUNERAÇÃO 

PROVENIENTE DE QUALQUER ÓRGÃO DE FOMENTO. 

 

Obs. O Estudante de Graduação deverá ter 20 (vinte) horas semanais e o instrutor habilitado em lutas, 

artes marciais ou esporte de combate 30 (trinta) horas semanais. 

 

__________, _____ de __________ de 2022. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

 

 

 

 

 



  

EDITAL PROEX 084/2022 

ANEXO III - TERMO DE ADESÃO AO EDITAL 

 

EU ____________________________________________________________________, 

PORTADOR(A) DO RG ____________________________ E DO 

CPF___________________________ CONCORDO COM OS TERMOS DO PRESENTE 

EDITAL E DO EDITAL PROGRAMA DE EXTENSÃO - LUTAS, ARTES MARCIAIS, ESPORTE 

DE COMBATE E INCLUSÃO SOCIAL NAS ESCOLAS DO PARANÁ, ADERINDO ÀS 

ATIVIDADES E ESTOU CIENTE DE QUE O REFERIDO PROJETO NÃO GERA VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO COM NENHUMA DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS. A VINCULAÇÃO SE 

DARÁ NA CONDIÇÃO DE BOLSISTA APÓS SELEÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE 

COMPROMISSO DO BOLSISTA E ESTÁ CONDICIONADA À LIBERAÇÃO DOS 

RECURSOS PELA FONTE FINANCIADORA E À LIBERAÇÃO DE VAGAS. 

 

_________, _____ de ___________________ de 2022. 

 

 

_______________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

 


