
 
 

Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória 
Centro Universitário de União da Vitória 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

EDITAL N.O 42/2018  
 

A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA, considerando a existência de vagas para 
o Projeto de Extensão – Projeto Rondon: Operação Regional, em parceria com a Universidade 
Estadual de Ponta Grossa-UEPG, resolve: 

 
TORNAR PÚBLICA 

 
1. A abertura de processo seletivo para participação no referido projeto de extensão. 

 
2. As inscrições deverão ser feitas na secretaria do UNIUV, em União da Vitória ou 

Núcleo de São Mateus do Sul, no horário de expediente do setor, no período de 17/4/2018 a 
23/4/2018, em envelope devidamente identificado com o nome do acadêmico e contendo os 
seguintes documentos: 

a. Ficha de inscrição (ANEXO I); 
b. Cópia do documento de RG;  
c. Cópia do documento CPF; 
d. Cópia de comprovante de residência; 
e. Carta de intenções para o Projeto Rondon: Operação Regional (ANEXO II); 
     *este anexo é apenas um modelo, o candidato deve redigir a sua carta 

f. Declaração de disponibilidade integral entre os dias 22 de julho a 04 de agosto 
(ANEXO III). 

 
3. Para a participação no Projeto, o estudante deverá: 
a. Estar regularmente matriculado em curso do UNIUV; 
b. Ser aprovado em processo seletivo para o respectivo programa; 

 
4. A relação das inscrições homologadas será divulgada por edital no dia 25/4/2018.  
 
5. O processo de seleção será constituído de duas etapas, sendo: 
a. Avaliação da carta de intenções sobre ação no projeto (até 5,0 pontos); 
b. Entrevista (até 5,0 pontos). 
 
5. As entrevistas ocorrerão em período, horário e local a ser divulgado em novo 

edital. 
6. A relação de classificados será divulgada por edital ao fim de todas as etapas. 

 
7. Cada participante receberá certificado de participação, com horas atividade. 
 
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. 
 

União da Vitória, 17 de abril de 2018. 
 

Patrícia Schwartz Gasparoto 
                                       Pró-Reitora de Extensão e Cultura        assinado no original. 

 



 
 

Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória 
Centro Universitário de União da Vitória 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

 

ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ACADÊMICOS- PROGRAMA DE PROJETOS DE 

EXTENSÃO 

Projeto Pretendido: _______________________________________________ 

Curso:__________________________________ Semestre:________________ 

Nome: _________________________________________________________ 

R.G._____________________________ CPF: _________________________ 

Data de Nascimento: ________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Bairro: _________________________________________________________ 

Cidade: _________________________________________________________ 

Estado: _________________ CEP:___________________________________ 

Telefone:________________________________________________________ 

e-mail:__________________________________________________________ 

Em caso de possuir um compromisso profissional, preencha os campos abaixo: 

Local: ____________________________________________________________ 

Horário de trabalho: _________________________________________________ 

Local e data: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO II 

 

MODELO PARA ELABORAÇÃO DA CARTA DE INTENÇÕES 

 

O candidato deve elaborar uma carta de intenção em, no máximo, duas páginas, 

texto com letra tamanho 12 e espaço 1,5 entre linhas. 

O documento deverá enfatizar os seguintes itens: 

 

i) Motivos que o levam a concorrer à vaga; 

ii) Expectativas com relação ao projeto; 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, acadêmico(a) 

do curso de__________________________________________, semestre_______, apresento a seguir 

minhas intenções em relação ao Programa de Projetos de Extensão. 

( ... ) 

 

 

 

Local e Data: 

 

 

 

 

Assinatura do candidato 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

acadêmico(a) 

do curso de__________________________________________, semestre_______, 

declaro possuir disponibilidade integral entre os dias 22 de julho e 4 de agosto 

para o desenvolvimento das atividades referentes ao Projeto Rondon Operação 

Regional do Centro Universitário de União da Vitória em parceria com a UEPG. 

 

 

 

 

 

 

Local e Data: 

 

 

 

 

Assinatura do candidato 


