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Edital Nº 132021 – Recrutamento de Aluno UNIDEP para Atuar como Bolsista. 

GESTA - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS 

O Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP) torna pública a abertura das 

inscrições do processo de seleção para Aluno Bolsista conforme informações abaixo:  

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

• Nome da vaga prevista neste edital: Aluno Bolsista 

• Quantidade de vagas disponíveis: 01 (uma)  

• Setor de alocação da vaga: Núcleo de Inovação e Empreendedorismo – COPPEXI 

(podendo atender a outras demandas da COPPEXI) 

• Carga horária: 20 horas semanais - 14h30 às 19h com 30 minutos de intervalo 

(segunda a sábado - a carga horária poderá ser redistribuída de segunda-feira a sexta-

feira conforme cronograma de trabalho e eventos do setor). 

• Período de inscrições: até 22/06/2021 – atenção para as orientações de inscrição 

informadas no tópico 4 deste edital. 

• Valor da bolsa: 75% de desconto da mensalidade do curso em que o acadêmico está 

matriculado. Observação: Os descontos não são cumulativos. 

• Público: Alunos da graduação que não possuem bolsa integral PROUNI e FIES 

matriculados nos cursos de: 

o Administração; 

o Ciências Contábeis; 

o Direito; 

o Educação Física Bacharelado; 

o Enfermagem; 

o Engenharia Civil; 

o Engenharia Elétrica; 

o Engenharia do Software; 

o Fisioterapia; 

o Publicidade e Propaganda; 

o Pedagogia; 

o Psicologia; 

o Tecnologia em Estética e Cosmética; 

o Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas. 
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2. REQUISITOS PARA OCUPAR A VAGA 

• Prontidão para aprender; 

• Identificação com o tema INOVAÇÃO; 

• Estar no 3º período de seu curso ou já tenham cursado pelo menos 40 créditos; 

• Habilidade de comunicação; 

• Dinamismo; 

• Criatividade; 

• Conhecimento do Pacote Office. 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A VAGA 

3.1 Principais atribuições: 

• Prestar auxílio nos eventos promovidos pela área; 

• Atuar nos projetos: “Garage” e “i Daí?”; 

• Auxiliar em outras demandas da COPPEXI que contribuam para o processo de 

aprendizagem significativa do estudante e desenvolvimento de habilitadas técnicas e 

humanas. 

 

3.2 Habilidades e competências: 

• Espontaneidade; 

• Habilidades de comunicação oral e escrita; 

• Conhecimento em Pacote Office; 

• Interesse pelo tema INOVAÇÃO. 

 

4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

4.1 Inscrição: 

Para se inscrever é necessário tomar conhecimento dos itens propostos neste edital, 

com atenção à formação, experiência, habilidades e competências.  

A partir da análise do edital, é necessário acessar o formulário disponível no link 

abaixo, responder as perguntas solicitadas e anexar o currículo ao final.  
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Link para acesso ao formulário de inscrição: 

https://forms.gle/ieRfWimcWehZNE287 

 

 

4.2 Análise e triagem de currículos:  

Todos os formulários e currículos serão analisados e triados a partir das informações 

disponibilizadas pelos candidatos. 

 

4.3 Entrevistas:  

As entrevistas serão agendadas previamente pela equipe do GESTA com os candidatos 

selecionados para esta etapa. O processo seletivo será composto pela análise do currículo, 

avaliações, prova técnica e entrevistas. Podem ser utilizadas também outras ferramentas que o 

UNIDEP entender necessárias para este processo de seleção. 

 

4.4 Resultado e entrega de documentação 

O resultado do processo seletivo será informado para os candidatos finalistas até 

15/07/2021. O candidato selecionado para ocupar a vaga será orientado quanto ao processo de 

admissão. 

 

Pato Branco, 09 de junho de 2021 

 

_____________________________________ 

Cláudia Roberta Facin 

Pró-Reitora Administrativo Financeira 

 

______________________________________ 

Marielle Sandalovski Santos 

Coordenadora COPPEXI 

 

_____________________________________ 

Jaqueline Bernardi Ferreira 

Coordenadora do GESTA 

https://forms.gle/ieRfWimcWehZNE287

