
                           

EDITAL Nº 02/2012 – SELEÇÃO DE 
BOLSISTAS EXTENSÃO 

 
A Diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia – MAE, da 

Universidade Federal do Paraná, órgão suplementar da Pró-Reitoria de Extensão 
e Cultura - PROEC, com base na Resolução nº 30/01 – CEPE, comunica aos 
interessados, a abertura das inscrições para BOLSA EXTENSÃO, conforme 
especificações abaixo: 

Programa Organização do Acervo do MAE 
Programa de Ações Educativas do MAE 
Projeto Visitas Guiadas na Sala Didático-Expositiva do 
MAE 

 
- PERÍODO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES 

• Dia 22/05/2012, no período das 9h00 ás 12h00 e das 13h00 ás 17h30. 
Os interessados deverão comparecer à Rua Bom Jesus, nº 650, Bairro 
Juvevê (Campus Comunicação Social) - Secretaria da Reserva Técnica 
do MAE. 

  
- CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

• Estar regularmente matriculado(a) em curso de graduação da UFPR; 
• Apresentar disponibilidade de tempo para o cumprimento das 

atividades de bolsa; 
• Concordar com os deslocamentos que se fizerem necessários ao 

desenvolvimento do trabalho; 
• Apresentar os seguintes documentos: Histórico escolar atualizado, 
comprovante de matrícula, currículo resumido, RG, CPF, ficha de inscrição 
(disponível na Secretaria do MAE – Reserva Técnica). 

 
OBS: O BOLSISTA VINCULADO À BOLSA EXTENSÃO NÃO PODERÁ ACUMULAR 

OUTRO TIPO DE BOLSA OU AUXÍLIO FINANCEIRO DE INSTITUIÇÕES 
OFICIAIS. 

 
- DATA E CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

 
Data: 22/05/2012 (terça-feira) 
Período: das 09h00 às 17h30 
Intervalo para o almoço: das 12h00 às 13h00 
 
1) Preencher os pré-requisitos necessários para a área pretendida 
2) Análise de Currículo 
3) Histórico Escolar 
4) Entrevistas com Banca Examinadora 



                           

- ÁREAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS DO MAE 
Área Atividades a serem desenvolvidas Pré-requisitos 
Ações 
Educativas 

trabalhos artísticos e manuais, 
elaboração de materiais e textos 
didáticos e lúdico-pedagógicos, trato 
com público infanto-juvenil. 

 

Arqueologia organização do acervo (avaliação, 
catalogação, higienização, marcação 
numérica, acondicionamento), registro 
em banco de dados, seleção e 
produção de materiais destinados aos 
processos curatorais, expositivos e 
educacionais do MAE/UFPR. 

 

Cultura 
Popular e 
Patrimônio 

organização do acervo (avaliação, 
catalogação, higienização, marcação 
numérica, acondicionamento), registro 
em banco de dados, seleção e 
produção de materiais destinados aos 
processos curatorais, expositivos e 
educacionais do MAE/UFPR. 

 

Design de 
produto 

projetos de acessórios para suporte e 
fixação de peças, proj bancos, mesas e 
outros mobiliários 

Conhecimentos básicos 
dos seguintes programas: 
- indesign 
- illustrator 
- photoshop CS5 
- inventor 2012 ou 
solidworks 

Design gráfico wayfinding, catálogo de visitação, ID 
visual, infográficos e ilustrações 

Conhecimentos básicos 
dos seguintes programas: 
- indesign 
- illustrator 
- photoshop CS5 

Documentação 
Textual, 
Sonora e 
Visual 

organização do acervo (avaliação, 
catalogação, higienização, marcação 
numérica, acondicionamento), registro 
em banco de dados, seleção e 
produção de materiais destinados aos 
processos curatorais, expositivos e 
educacionais do MAE/UFPR. 

 

Etnologia organização do acervo (avaliação, 
catalogação, higienização, marcação 
numérica, acondicionamento), registro 
em banco de dados, seleção e 
produção de materiais destinados aos 
processos curatorais, expositivos e 
educacionais do MAE/UFPR. 

 



                           

- BANCA EXAMINADORA 
 
Titulares: 

• Profª. Drª.  Laura Perez Gil 
• Prof. Dr. Laércio Loiola Brochier 
• Drª. Márcia Cristina Rosato 

 
Suplentes: 

• Ana Luisa de Mello Nascimento (Museóloga) 
• Sady Pereira do Carmo Júnior (Arqueólogo) 
• Fábio Luis Gasparello Marcolino (Produtor Cultural)  

 
Informações: 
Reserva Técnica do MAE-UFPR 
Rua Bom Jesus, 650 – Campus Juvevê 
(41)3313-2042  
maert@ufpr.br 

 
 

Curitiba, 15 de maio de 2012. 


