
 

EDITAL 048/2022 – PPGHP/Unespar 

SELEÇÃO DE BOLSISTA TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em História, com área de 

concentração em História Pública, da Universidade Estadual do Paraná, no uso de suas 

atribuições, nos termos da Portaria nº 038/2022-R, e em conformidade com o Convênio n° 

032/2020 - Programa de Verticalização do Ensino Superior, celebrado entre a Fundação 

Araucária e a Unespar, torna pública a abertura de inscrições para a seleção de bolsista técnico. 

 

I – OBJETIVOS 

Contratar 01 (um) bolsista técnico, de nível superior, com intuito de atender à demanda de 

usuários do Laboratório de Ensino de História – LEHIS vinculado ao Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em História Pública da Unespar. 
 

 

II – REGULAMENTO DO PROGRAMA 

O bolsista selecionado deverá: 

- ter disponibilidade de 40h/semanais; 

- responsabilizar-se pelo bom uso e manutenção dos materiais e equipamentos do laboratório; 

- redigir relatórios de acompanhamentos das atividades realizadas; 

- reunir-se com o supervisor, sempre que convocado; 

- atender ao regulamento interno do laboratório ao qual estará vinculado; 

- cumprir às normas e solicitações do PPGHP. 
 

 

III – NÚMERO DE BOLSAS 

Será ofertada 01 (uma) bolsa de nível superior, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) por um período de 04 (quatro) meses. 
 

 

IV – REQUISITOS 

- Profissional com curso completo de graduação em História e com experiência em técnicas e 

métodos específicos de laboratórios, preferencialmente matriculado em programa de pós-

graduação stricto sensu em História. 
 

 

V – SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

A seleção será de acordo com análise das etapas a seguir: 

- Avaliação da formação acadêmica - análise do currículo Lattes conforme Anexo II (valor de 

0,0 a 7,0 pontos); 

- Avaliação da atividade profissional por meio de entrevista – área objeto do edital (valor de 0,0 

a 3,0 pontos). 

 

A classificação será em ordem de maior pontuação. Em caso de empate, prevalece na melhor 

colocação o candidato que obtiver maior pontuação no currículo. 



 

 

VI – INSCRIÇÕES 

A inscrição será realizada no período de 14 a 16 de novembro de 2022 por meio do endereço 

eletrônico: historiapublica@unespar.edu.br. O assunto do e-mail deve ser: INSCRIÇÃO – 

EDITAL 48/2022 PPGHP/UNESPAR. O candidato deverá enviar a Ficha de Inscrição (Anexo I), 

Avaliação de Formação Acadêmica (Anexo II), e Plano de Trabalho do Bolsista conforme modelo 

da Fundação Araucária (Anexo III). 
 

 

VII – ETAPAS 

 

Atividade Período 

Lançamento do Edital 11 de novembro de 2022 

Inscrições 14 a 16 de novembro de 2022 

Homologação das Inscrições 17 de novembro de 2022 

Entrevista  18 de novembro de 2022 

Resultado Final 21 de novembro de 2022 – até 12h00 

Início das atividades pelo bolsista 01 de dezembro de 2022 

 

 

VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Fica designado o professor Fábio André Hahn, membro permanente do corpo docente e 

coordenador do PPGHP, como supervisor do bolsista.  

 

 

 

Campo Mourão, 11 de novembro de 2022. 
 

 

 

 
 

Prof. Dr. Fábio André Hahn 

Coordenador do PPGHP 

Universidade Estadual do Paraná 

Portaria n. 038/2022-R 

mailto:historiapublica@unespar.edu.br

