
                      

 
 
 

EDITAL 02/2021 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS CULTURA PARA PROJETOS DESENVOLVIDOS JUNTO AO MUSEU 

DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA DA UFPR 
PROJETOS PARTICIPANTES E 
COORDENADORES/AS: 

ÁREA: DIFUSÃO CULTURAL 

1. MAE Interativo e Plural – Coordenação de Fábio 
Marcolino. 

2. Museologando – Coordenação de Ana Luisa de 
Mello Nascimento. 

3. Acervos em diálogo:  tecendo relações entre 
coleções etnográficas e conhecimentos 
indígenas – Coordenação de Gabriela de 
Carvalho Freire 

 

MODALIDADE DE BOLSA Cultura 

NÚMERO DE VAGAS 3 (Três)  

SETOR/UNIDADE Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR 

2. ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

Vaga1: Mapeamento dos acervos e coleções 
etnográficas do Paraná, em parceria com o Comitê de 
Patrimônio e Museus da Associação Brasileira de 
Antropologia (ABA); 
Vaga 2: Tradução do português para o Mbya Guarani em 
materiais de divulgação e transcrição e escrita em língua 
Mbya Guarani para composição de publicações; 
Vaga 3: Desenvolvimento de ferramentas para 
acessibilidade em exposições virtuais, vídeos e outros 
materiais produzidos pelo Museu de Arqueologia e 
Etnologia.  
 

3. LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS 
ATIVIDADES 

O trabalho será desenvolvido de modo remoto, via 
plataforma Teams, enquanto durarem as restrições 
devido à pandemia de Covid-19, conforme portarias 
emitidas pela UFPR.  
Caso as restrições sejam retiradas até o final de vigência 
da bolsa, as atividades presenciais serão desenvolvidas 
na Reserva Técnica do Museu de Arqueologia e 
Etnologia, localizada no campus Juvevê, em Curitiba.  

4. CARGA HORÁRIA DEDICADA 
PELO/A ALUNO/A AO PROJETO: 

12 horas semanais 

5. VALOR DA BOLSA: R$400,00 (quatrocentos reais) mensais. 

6. PERÍODO DE ATUAÇÃO NO 
PROJETO: 

Período: 01 de julho a 31 de dezembro de 2021 

7. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO: - Preencher formulário de inscrição, disponível nesse 

link: http://bit.ly/Form-Edital02-21-BolsaCulturaMAE 

- Não receber nenhum tipo de bolsa da UFPR (auxílio 
PROBEM não é considerado bolsa), de outra instituição 
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de ensino ou agência de fomento, nacional ou 
internacional, que exija exclusividade; 
- Possuir livre acesso à internet e computador para o 
desenvolvimento das atividades; 
- Caso seja selecionado/a para uma bolsa, deverá ter 
conta corrente em seu nome. (Não serão aceitas: conta 
conjunta, conta salário, conta poupança, conta Fácil ou 
conta de banco digital). 

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA 
CADA UMA DAS VAGAS 

Vaga 1: Estar cursando ou ter formação na área de 
Antropologia, Ciências Sociais ou outras áreas afins das 
Ciências Humanas; conhecimentos básicos em Excel e 
Word. 
Vaga 2: Ter domínio da fala e da escrita em língua Mbya 
Guarani. 
Vaga 3: Experiência ou formação em questões 
relacionadas à acessibilidade, tais como a produção de 
audiodescrição e Libras. Desejável curso de 
audiodescrição.  

8. FASES DA SELEÇÃO: - Inscrição feita por meio do link: http://bit.ly/Form-

Edital02-21-BolsaCulturaMAE 

- Entrevista online. 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:  - Análise das respostas fornecidas no formulário de 
inscrição; 
- Adequação dos interesses e experiências (quando 
houver) aos objetivos do projeto; 
- Análise da entrevista.  

10. CALENDÁRIO: - Período de inscrição: 14 a 20 de junho de 2021. 
- Período das entrevistas: 22 e 23 de junho de 2021, em 
horário a ser informado aos candidatos/as pelo e-mail 
UFPR. As entrevistas serão realizadas por meio da 
plataforma Microsoft Teams. 
- Divulgação do resultado: 24 de junho de 2021 às 14 
horas. 

11. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS:  Dia 24 de junho de 2021 às 14 horas, nas redes sociais do 
MAE UFPR (Instagram e Facebook) e no website 
www.mae.ufpr.br  


