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Edital para seleção de bolsista para o 
Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas (CEPA) 

 
CATALOGAÇÃO RESTOS ARQUEOLÓGICOS 2021-2022 

 
 
O Programa de Pós-graduação em Antropologia e Arqueologia (PPGAA) torna pu ́blico o 
processo de seleção de bolsista para o Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da 
Universidade Federal do Paraná. 
 
 
1. Requisitos para inscrição: 

- Ser aluna/o formalmente matriculada/o em programa de Po ́s-Graduação stricto sensu 
na UFPR ou em esta ́gio de pós-doutorado no âmbito do Programa de Pós-doutorado da 
UFPR. 

- Possuir formação acadêmica e/ou experiência profissional envolvendo catalogação de 
restos arqueológicos: cerâmica e indústria lítica. 

- Ter disponibilidade para exercer suas atividades junto ao Centro de Estudos e 
Pesquisas Arqueológicas em regime de 20 horas semanais. 

 

2. Síntese das atividades a serem desenvolvidas pela/o bolsista: 

- Catalogação dos restos arqueológicos da pesquisa efetuada pela Usina Baixo Iguaçu 
atualmente depositados no CEPA. 

- Documentação gráfica e fotográfica dos mesmos. 

- Preparo de relatório e publicação final. 

 

3. Características da bolsa: 

- A bolsa terá duração de 4 (quatro) meses, com valor de R$ 2.000 (dois mil reais) 
mensais, custeados com recursos oriundos da FUNPAR.  

- É vedado o acúmulo da bolsa com outras bolsas que prevejam exclusividade ou com 
atividade que configure vínculo empregatício.  

 

4. Processo de inscrição: 
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As inscrições devem ser encaminhadas por e-mail ao endereço: 
scriptoriumparentii@gmail.com 

Na linha de assunto, indicar: Inscrição Programa Catalogação arqueológica no CEPA 

No corpo da mensagem, informar: 

-Nome completo 

-Programa de pós-graduação a que está vinculado e nível de formação 

-Telefone de contato 

-Link para o currículo Lattes 

 

Anexar os seguintes documentos, em formato pdf: 

- Diploma de graduaça ̃o, mestrado ou doutorado em área relevante às atividades do 
Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas.  

-Comprovante de matrícula em programa de Po ́s-Graduaça ̃o stricto sensu ou de vínculo 
ao programa de estágio de Pós-doutorado na UFPR, emitido no SIGA/UFPR.  

 

5. Processo de seleção: 

- Análise de currículo, com ênfase na comprovação de formação acadêmica e/ou 
experiência profissional envolvendo métodos e te ́cnicas de catalogação e conservação 
de restos faunísticos, acervos arqueológicos e antropológicos. 

- Entrevista a ser realizada de modo remoto. 

 
6. Cronograma:  
 
1 Inscrições 20-27 de outubro 2021 
2 Divulgação de escala de horários e links 

para as entrevistas 
28 outubro 2021 

3 Entrevistas 29 outubro 2021 
4 Divulgação do resultado do processo 

seletivo 
29 outubro 2021 

5 Início da vigência da bolsa A partir de disponibilizac ̧a ̃o de recursos 
pela FUNPAR 

 
 

Curitiba, 20 outubro de 2021 

 
 

Profa. Ciméa B. Bevilaqua 
Coordenadora do PPGAA/UFPR 
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