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PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS 
EDITAL PRORH Nº 05/2014 
 
A PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE PONTA GROSSA, no uso de suas atribuições estatutárias e 
regimentais, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e 
tendo em vista a necessidade da continuidade do serviço público, com amparo na 
Constituição Federal (Art. 207), na Constituição do Estado do Paraná (Art. 27, inciso 
IX), e na Lei Complementar nº 108 de 18/05/2005, em conformidade com o 
patrocínio 6000.0086137.13.2, que tem como objeto a execução do projeto 
“Fortalecimento da economia solidária nos Campos Gerais”.  
 

TORNA PÚBLICO 
A realização de Teste Seletivo para as funções de Técnico em Economia Solidária e 
Técnico em História, a serem exercidas na Incubadora de Empreendimentos 
Solidários (IESOL), programa de extensão da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, nas condições abaixo:  

 
1. DA INSCRIÇÃO:  
1.1) As inscrições serão feitas exclusivamente através do endereço eletrônico 
www.uepg.br disponível no período de 03 a 07 de fevereiro de 2014. Os documentos 
constantes do item 2 do presente edital mais a ficha de inscrição e o comprovante de 
pagamento da taxa, deverão ser entregues pessoalmente, ou por meio de procurador 
munido de competente instrumento com firma reconhecida em Cartório, na Pró-
Reitoria de Recursos Humanos, sito a Avenida General Carlos Cavalcanti, nº 4748, 
bloco da Reitoria, entre os dias 03 e 07 de fevereiro de 2014, das 13h às 17h. 
 
2. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO E SELEÇÃO:  
2.1) Fotocópia do Certificado de escolaridade exigido para a Função de acordo com o 
anexo I do presente Edital.  
2.2) Fotocópia da carteira de identidade ou documento equivalente com foto.  
2.3) Todo documento, expedido por instituição estrangeira, somente será considerado 
quando traduzido para a língua portuguesa por tradutor juramentado.  
2.4) Os certificados de conclusão de cursos de graduação e cursos de pós-graduação, 
expedidos por instituições estrangeiras deverão estar, também, revalidados por 
instituição de ensino superior no Brasil, na forma da lei.  
2.5) "Curriculum Vitae" com os documentos comprobatórios, inclusive os exigidos 
nos anexos do presente Edital.  
2.6) Comprovante original do pagamento da taxa de inscrição ao teste, no valor de R$ 
50,00 (cinquenta reais), que deverá ser recolhida nas agências da Caixa Econômica 
Federal – agência 3186 operação 006 conta 5-1. Serão aceitos como comprovantes 
somente depósitos efetuados diretamente no caixa (não em caixa eletrônico) e 
transferências de contas via auto-atendimento.  
2.7) A inscrição será validada somente após a confirmação do depósito na conta 
acima especificada, não havendo em nenhuma hipótese a sua restituição.  
2.8) A documentação acima citada referente aos itens 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5 deverá estar 
autenticada por cartório ou na PRORH, inclusive os documentos comprobatórios do 
“Curriculum Vitae”.  
 
3. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES:  
3.1) Através de edital disponibilizado na internet (www.uepg.br) no dia 12 de 
fevereiro de 2014 e também afixado na Seção de Provimento de Cargos e Contratos - 
PRORH, os candidatos tomarão conhecimento das inscrições deferidas.  
3.2) Os candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas terão o prazo até às 17:00 
horas do dia 13 de fevereiro de 2014 para interpor recursos.  
 
4. DAS VAGAS EXISTENTES:  
As vagas existentes são as discriminadas no quadro em anexo. Durante o prazo de 
validade do teste seletivo, poderão ser contratados os candidatos classificados em 
caso de abertura de novas vagas.  
     
5. DA DATA DA REALIZAÇÃO DO TESTE:  
As provas serão realizadas no dia 23 de fevereiro de 2014 à 
s 9 h, junto ao Bloco A, da UEPG, Campus Central, entrada pela Av. Bonifácio 
Vilela,Ponta Grossa, Paraná. Os candidatos deverão comparecer munidos de 
documento de identidade oficial, com antecedência mínima de 30 minutos do início 
da prova.  
Obs: Abertura da porta de acesso será as 8 hs.  
  
6. DAS PROVAS:  
6.1) O processo de seleção constará de Prova objetiva e Avaliação de Títulos.  
6.2) Os critérios para Avaliação de Títulos integram o anexo III para a vaga de 
Técnico em Economia Solidária e no Anexo IV para a vaga de Técnico em História 
do presente Edital.  
6.3) A Prova constará de questões objetivas com duração de 3 (três) horas  
6.4) O conteúdo programático e a bibliografia a ser estudada para Prova objetiva 
integra o anexo II do presente Edital.  
6.5) Para efeitos de classificação, o candidato deverá atingir nota igual ou superior a 
5,00 (cinco) .  
6.6) No exame de títulos a Comissão de Seleção atribuirá ao candidato uma nota de 
conformidade com a ficha de avaliação, sendo a mesma classificatória.  
6.7) A nota final de cada candidato será a média aritmética das notas obtidas nas 
avaliações.  
6.8) A classificação será feita de acordo com as notas finais dos candidatos.  
6.9) Em caso de empate, serão utilizados os critérios a seguir, na ordem  
de preferência: 
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- maior idade; 
- maior nota na prova objetiva;  
- maior nota na avaliação de títulos;  
 
7. DA CONTRATAÇÃO:   
7.1) A aprovação do candidato não gera qualquer direito a contratação, ficando a 
mesma, condicionada a disponibilidade financeira/ orçamentária, necessidade e 
interesse institucional.  
7.2) Os candidatos aprovados e de acordo com o número de vagas, serão contratados 
por prazo determinado com Contrato de Regime Especial, nos termos da Lei 
Complementar nº 108/2005.  
7.3) Os contratos serão pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, .  
7.4) Havendo necessidade, serão contratados os aprovados de acordo com a ordem de 
classificação, desde que obedecido o prazo de validade descrito no item 8.1 do 
presente edital.  
 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS:  
8.1) O teste seletivo terá validade de um ano podendo ser prorrogado por igual 
período.  
8.2) Não será procedida contratação que implique em acúmulo ilegal de cargos, 
empregos ou funções públicas.  
8.3) Os aprovados deverão apresentar exames médicos, conforme discriminação 
constante do Edital de convocação para tal fim, cujos exames deverão ser apreciados 
pelo Médico do Trabalho da UEPG que expedirá o laudo considerando o candidato 
apto ou inapto para o exercício da função, objeto da contratação.  
8.4) O resultado final do processo seletivo será publicado no Diário Oficial do 
Estado, em órgãos da imprensa local e no endereço eletrônico www.uepg.br.  
8.5) Caberá recurso no prazo de 2 (dois), contados da publicação do resultado final.  
8.6) O recurso deverá ser formalizado no Protocolo Geral da UEPG, e dirigido a 
Seção de Provimento de Cargos e Contratos da PRORH.  
8.7) A PRORH encaminhará os recursos para decisão da respectiva Comissão.  
8.8) Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Administração da UEPG.  

Ponta Grossa, 21 de janeiro de 2014 
 

ANA MARIA SALLES ROSA SOLAK 
PRÓ-REITOR 

 
Anexo I  
Função  Nº Vagas  Salário  Escolaridade 

mínima 
exigida  

Carga 
Horária 
semanal  

 
 
Técnico 
em 
Economia 
Solidária  
 
 
Técnico 
em 
História 

 
 
03 
(três) 
 
 
 

 
 
R$ 
2.674,04 
 
 
 
 
 

Ensino 
superior 
completo.  
 
 

 
 
 
 
 
40h/sem  
 
 
 
 

01(uma) Ensino 
superior 
completo 
(Licenciatura 
e/ou 
Bacharelado 
em História) 

 
ANEXO II 
Conteúdo Programático 
Técnico em Economia Solidária: 
1- História da economia solidária no Brasil 
2- Princípios gerais de economia solidária 
3- Autogestão e economia solidária 
4- Economia solidária e políticas públicas 
5- Aspectos de incubação de empreendimentos econômicos solidários 
6- Cooperativismo e associativismo na perspectiva da economia solidária 
Técnico em História  
1-A História Oral nas Ciências Humanas e Sociais; 
2-Tempo, memória e narrativa na História; 
3-Objetividade e Subjetividade na História Oral; 
4-Ética na História Oral; 
5-História Oral, Sujeitos e Protagonismo Social; 
 
REFERERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
Técnico em Economia Solidária 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Secretaria Nacional de 
Economia 
Solidária.Brasília,2013.(www3.mte.gov.br/ecosolidaria/secretaria_nacional.asp). 
  
FRANÇA FILHO, G.C. Teoria e prática em economia solidária: problemática, 
desafios e vocação. Revista  Civitas [on line]. Porto Alegre, v.7. n.1, jan.-jun. 2007, 
pp. 155-174. 
 
GAICER, L.I. A economia solidária e revitalização do paradigma 
cooperativo. Revista Brasileira de Ciências Sociais [on line]. São Paulo, 
vol. 28, n. 82, jun. 2013. 
 

http://www.uepg.br


 

 

3
 

 

GAIGER, L.I. A economia solidária diante das desigualdades. Revista 
Dados [on line]. Rio de Janeiro, v. 50, n.3, 2007, pp. 499-533. 
 
GAIGER, L.I.G. A economia solidária e o projeto de outra mundialização. 
Revista Dados [on line]. Rio de Janeiro, v.47, n.4, 2004, pp. 799-834. 
 
LECHAT, N. M. P.; BARCELOS, E. da Silva. Autogestão: desafios 
políticos e metodológicos na incubação de empreendimentos econômicos 
solidários. Revista Katálysis [on line].  Florianópolis ,  v. 11, n. 1, jun.  
2008, pp. 96-104. 

Técnico em História 

ALBERTI, Verena. “O lugar da história oral: o fascínio do vivido e as possibilidades 
de pesquisa”. In: Ouvir Contar: textos em história oral. ALBERTI, Verena. Rio de 
Janeiro: FGV, 2004. 

BOSI, Ecléa. “A substância social da memória”. In: O tempo vivo da memória: 
ensaios de psicologia social. BOSI, Ecléa. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.  

FERREIRA, Marieta de Moraes. “História oral: velhas questões, novos desafios”. In: 
Novos domínios da História. CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo 
(orgs.). Rio de Janeiro; Elsevier, 2012.  

GRUPO MEMÓRIA POPULAR. “Memória popular: teoria, política e método.” In: 
Muitas memórias, outras histórias. FENELON, Déa Ribeiro et. Al. São Paulo: Olho 
d’Agua, 2000. 

KHOURY, Yara Aun. “Historiador, as fontes orais e a escrita da história.” In: Outras 
histórias: memórias e linguagens. MACIEL, LAURA A.; ALMEIDA, Paulo R. de; 
KHOURY, Yara A. (orgs.) São Paulo: Olho d’Agua, 2006. 

PORTELLI, Alessandro. Forma e significado na história oral: a pesquisa como um 
experimento em igualdade. Projeto História. São Paulo: PUC/SP, n. 14, 1997. 

PORTELLI, Alessandro. O que faz a história oral diferente. Projeto História. São 
Paulo: PUC/SP, n. 14, 1997. 
Obs: A bibliografia aqui relacionada é apenas uma sugestão, não devendo ser a 
única fonte de pesquisa do candidato, uma vez que não esgota os temas 
propostos. 

ANEXO III 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA TÉCNICO EM ECONOMIA 
SOLIDÁRIA 
1.0 TÍTULOS ACADÊMICOS (2,0)    

ITEM  CALCULO DE 
PONTOS  

LIMITE  PONTOS 

1.1 – Doutorado em qualquer área  1,0  

1.2 – Mestrado em qualquer área   0,5  

1.3 – Curso de especialização em 
qualquer área. 

 0,3  

1.4 – Curso de aperfeiçoamento e/ou 
extensão em Economia Solidária  
realizados nos últimos 05 (cinco) 
anos  

Nº de horas= ….x 
0,01=.... 

0,2  

SUBTOTAL  2,0  

2.0 - ATIVIDADES 
PROFISSIONAIS ( 1,4)  

   

2.1 – Atividades em projetos de 
extensão na área da Economia 
Solidária nos últimos 05 (cinco) anos  

Nº de meses = … x 
….= 0,15  

0,9  

2.2. – Cursos e/ou palestras 
ministradas na área de Economia 
Solidária  

Nº de horas= 
….x0,10 =  

0,5  

SUBTOTAL  1.4  

3.0 OUTRAS ATIVIDADES (1,6)    

3.1 – Apresentação e publicação de 
trabalho(s) em congresso (s), 
seminário(s) e similares em 
Economia  Solidária nos últimos 05 ( 
cinco) anos.  

Nº de 
trabalhos=....x0,10 

0,2  

3.2 – Publicação ou organização de 
livro em Economia Solidária 05 ( 
cinco) anos. 

Nº de livros 
=____x 0,30=  

0,6  

3.3 – Publicação de artigo completo Nº de 0,6  
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em periódico ou capítulo de livro em 
Economia Solidária nos últimos 05 
(cinco) anos.  

trabalhos=...x0,20= 

3.4 – Participação em eventos 
relacionados à Economia Solidária, 
cooperativismo ou extensão 
universitária.  

Nº de eventos= 
….x0,02 

0,2  

SUBTOTAL  1,6  

Total  5,0  
 
ANEXO IV 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA TÉCNICO EM HISTÓRIA   

1.0 TÍTULOS 
ACADÊMICOS (2,0)     

ITEM  CALCULO DE 
PONTOS  

LIMITE  PONTOS 

1.1 – Doutorado em  
qualquer área das Ciências 
Humanas (conforme a 
classificação do CNPq). 

 1,0  

1.2 – Mestrado em 
qualquer área das Ciências 
Humanas (conforme a 
classificação do CNPq). 

 0,5  

1.3 – Curso de 
especialização em 
qualquer área das Ciências 
Humanas (conforme a 
classificação do CNPq). 

 0,3  

1.4 – Curso de 
aperfeiçoamento e/ou 
extensão em Economia 
Solidária e/ou História 
realizados nos últimos 05 
(cinco) anos.  

Nº de horas= ….x 
0,01=.... 

0,2  

SUBTOTAL  2,0  
2.0 - ATIVIDADES 
PROFISSIONAIS (1,4)     

2.1 – Participação em 
projetos de pesquisa e/ou 
extensão com o emprego 
da metodologia da história 
oral nos últimos 05 (cinco) 
anos.  

Nº de meses = … x 
….= 0,15  

0,9  

2.2. – Cursos e/ou 
palestras ministradas na 
área de História.  

Nº de horas= 
….x0,10 =  

0,5  

SUBTOTAL  1,4  
3.0 OUTRAS 
ATIVIDADES (1,6)    

3.1 – Apresentação e 
publicação de trabalho(s) 
em congresso (s), 
seminário(s) e similares na 
área de História nos 
últimos 05 (cinco) anos.  

Nº de 
trabalhos=....x0,10 

0,2  

3.2 – Publicação ou 
organização de livro na 
área de História nos 
últimos 05 (cinco) anos. 

Nº de livros =____x 
0,30=  

0,6  

3.3 – Publicação de artigo 
completo em periódico ou 
capítulo de livro na área de 
História nos últimos 05 
(cinco) anos.  

Nº de 
trabalhos=...x0,20= 

0,6  
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3.4 – Participação em 
eventos relacionados à 
área de História.  

Nº de eventos= 
….x0,02 

0,2  

SUBTOTAL  1,6  
Total  5,0  
 


