
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas

Rua Dr. Faivre, 405, Ed. D. Pedro II, 1.º andar
CEP 80.060-140 Curitiba - PR

Tel.: (41) 3360-5450 - Fax: 3360-5113
www.prppg.ufpr.br - periodicos@ufpr.br

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA PROGRAMA DE APOIO ÀS

PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS PERIÓDICAS – 2019.1

O Programa  de  Apoio  à  Publicação  Científicas  Periódicas  da  Universidade

Federal do Paraná (UFPR), por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (PRPPG), torna público este edital e convida para participação no

processo seletivo de contratação de bolsistas de graduação e pós-graduação.

1 Objetivo

Contratar bolsistas para atuação na gestão editorial dos periódicos científicos

da UFPR.

2 Valor da Bolsa

2.1  O valor da bolsa será de R$ 860,00 (Oitocentos e sessenta reais) por 20

horas semanais;

2.2 A vigência da bolsa é de 12 meses (junho de 2019 a junho 2020), podendo

ser prorrogada;

2.3 Não será permitido o acúmulo de bolsas.

3 Vagas

Área de conhecimento Quantidade de vagas

Comunicação Social, Design, Jornalismo, 
Publicidade e Propaganda e Relações Públicas

2

Gestão da informação/Tecnologia da Informação 2

Letras/Inglês 2

Letras/Português 2

4 Critérios de Seleção

Serão considerados aptos a se inscreverem:

4.1 Bolsista de revisão textual e/ou tradução: graduação ou pós-graduação nos

cursos de Letras-Português e/ou Letras-Inglês. Proficiência no idioma em que

irá desenvolver o trabalho. Conhecimento do Microsoft Office e familiaridade

com escrita acadêmica.

4.2  Bolsista  de  diagramação:  graduação  ou  pós-graduação  nos  cursos  de

Jornalismo,  Relações  Públicas,  Publicidade  e  Propaganda,  Comunicação

Social  e  Design.  Conhecimento  avançado  do  Microsoft  Office  e  Adobe
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Indesign,  conhecimentos  intermediários  em  Photoshop,  CorelDRAW,  ou

Ilustrator  e  outros  programas  de  computador  para  tratamento  de  texto  e

imagem. Será um diferencial experiência em produção editorial.

4.3 Bolsista Gestão da Informação/Tecnologia da Informação: graduação ou

pós-graduação nos cursos de Gestão da Informação, Tecnologia em Análise e

Desenvolvimento  de  Sistemas.  Conhecimento  em  métricas  da  informação,

gestão  de  processos,  bases  de  dados,  HTML,  XML.  Será  um  diferencial

experiência com Open Journal Systems.

5 Atribuições

Possuir  disponibilidade  para  exercer  carga  horária  de  20  horas  semanais

presenciais no Programa de Apoio à Publicação Científicas Periódicas.

1. Cabe ao bolsista de revisão textual e/ou tradução: realizar a revisão técnica

(revisão gramatical do texto, incluindo ortografia,  pontuação, concordância e

regência nominal e verbal); realizar a revisão estrutural (revisão em relação à

adequação textual, isto é, se o texto está bem estruturado do ponto de vista do

gênero,  da  coerência  e  da  coesão,  além de  outros  aspectos  linguísticos  e

semânticos).

2.  Cabe  ao  bolsista  de  diagramação:  diagramar  os  artigos  de  periódicos

conforme os critérios pré-definidos para a área tema do periódico, desenvolver

novos layouts, realizar o tratamento de imagens, fazer conversão de arquivos

de texto e imagem.

3. Cabe ao bolsista de Gestão da Informação/Tecnologia da Informação: apoiar

no  processo  de  indexação  dos  periódicos;  apoiar  no  mapeamento  dos

indicadores;  apoiar  na  gestão  de  processos  do  Programa  de  Apoio  à

Publicação Científicas Periódicas; apoiar no suporte /Open Journal System e

similares e na implantação da linguagem XML e HTML.

6 Do Processo de Seleção

Etapa 1 - Inscrições: De 26 de abril à 10 de maio de 2019

1.  Os  bolsistas  que  se  enquadram no  perfil,  conforme  critérios  do  item 4,

deverão encaminhar para o e-mail (periódicos@ufpr.br): Currículo atualizado;

e Histórico escolar; Deve constar no campo assunto “Processo Seletivo 2019.1.
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2. Os bolsistas poderão consultar a situação da inscrição via site da PRPPG

(http://www.prppg.ufpr.br/site/)  no dia 14 de maio de 2019.

Etapa 2 - Prova prática:

1. A prova prática será realizada nos dias 21 e 22 de maio de 2019, em local e

horário a definir.

3. A prova prática terá duração de 1 hora.

4. O resultado da prova prática será divulgado no dia 23 de maio de 2019 no

site da PRPPG (http://www.prppg.ufpr.br/site/).

Etapa 3 - Entrevista classificatória:

1. A entrevista classificatória ocorrerá no dia 24 de maio de 2019  em local e

horário  a  definir,  sendo  publicado  no  site  PRPPG

(http://www.prppg.ufpr.br/site/).

Resultado Final: 

1. O resultado final será divulgado no site da PRPPG (http://www.prppg.ufpr.br/

site/) no dia 27 de maio de 2019.

2. Os aprovados serão convocados de acordo com a ordem de classificação

por e-mail;

3. Os convocados deverão entregar a documentação solicitada via –e-mail no

período de 28 de maio de 2019 a 31 de maio de 2019.

4. A data para início será a partir de 03 de junho de 2019 em horário a definir.

5. Os demais aprovados formarão cadastro reserva para eventuais vagas que

venham a surgir.

Curitiba, 26 de Abril de 2019. 
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