BOLSA SiBi 2018
Edital de Processo Seletivo
A Universidade Federal do Paraná, por meio do Sistema de Bibliotecas (SiBi/UFPR),
torna pública a abertura de inscrições para o Programa Bolsa SiBi 2018.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Objeto: concessão de bolsa aos estudantes da UFPR para apoio às atividades das Bibliotecas do
SiBi/UFPR e Unidades Administrativas da Biblioteca Central.
1.2 Locais de atuação: Bibliotecas do SiBi/UFPR. (vide item 4)
1.3 Número de vagas: 94 para preenchimento em maio de 2018. Poderá haver provimento de vagas
ociosas durante a vigência do Programa, conforme item 1.8 deste Edital, observado o número de
vagas.

1.4 Atividades: o estudante desenvolverá atividades de apoio nas Bibliotecas do SiBi.
1.5 Requisitos: os candidatos devem ser estudantes devidamente matriculados em qualquer dos
cursos de graduação ou de educação profissional e tecnológica da UFPR, sendo vedada a
participação de estudantes com registro acadêmico temporário, portadores de GRT.
1.6 Horários das atividades: 20 (vinte) horas semanais, sendo 4 horas ininterruptas diárias,
conforme os turnos pré-determinados pelas bibliotecas do SiBi. Consultar horários de
funcionamento das Bibliotecas no Portal da Informação (http://portal.ufpr.br/setoriais.html)
1.7 Valor da bolsa: R$630,00 (seiscentos e trinta reais) mensais.1
1.8 Vigência da bolsa: 1º de maio de 2018 a 30 de abril de 2019 e enquanto mantidas as condições
que determinam sua concessão.
1.9 As informações fornecidas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do(a)
candidato(a).
1.10 Os(As) estudantes que participam ou participaram do Programa Bolsa SiBi e que tenham
intenção de concorrer novamente ao programa, deverão se inscrever para o processo seletivo regido
por este edital, sendo limitada sua participação a dois programas, a partir desta edição.
1.11 Documentação a ser apresentada pelos estudantes selecionados: RG (documento original), CPF
e número da conta bancária. Atentar para as seguintes exigências: possuir titularidade da conta, que
pode ser conta poupança ou conta corrente, se Caixa Econômica Federal, ou conta corrente, em se
tratando de outros bancos.
1.12 O(A) estudante não poderá acumular outro tipo de Bolsa na UFPR (bolsas de pesquisa e
extensão). Havendo recebimento cumulativo, deverá devolver integralmente o valor, em conta
específica da UFPR;

 a depender do COPLAD para autorização e manutenção do Programa Bolsa SiBi 2018, assim como para a definição do
valor da Bolsa 2018.
1

2. INSCRIÇÕES
2.1 Serão realizadas via formulário disponível no Portal da Informação
(www.portal.ufpr.br), no período de 29/03/2018 a 08/04/2018.
2.2 No ato da inscrição, o candidato indicará 2 bibliotecas, por ordem de preferência,
para cujas vagas deseja concorrer. A participação na seleção para a biblioteca de segunda opção
ocorrerá a critério da mesma.

3. SELEÇÃO
a. A Comissão para Seleção de Bolsistas designada por cada Biblioteca do SiBi fará a
seleção dos candidatos utilizando os dados fornecidos no momento da inscrição
podendo, eventualmente, consultar outras fontes junto à UFPR.
b. A quantidade de estudantes que e
 fetivamente ocupará a bolsa varia conforme a
Biblioteca/Unidade Administrativa, vide quadro de vagas (item 4).

3.1 Entrevista (opcional, conforme a Biblioteca)
Os(As) candidatos(as) poderão, a critério das Bibliotecas, ser convocados via Portal
da Informação (www.portal.ufpr.br) para comparecerem às Bibliotecas em data a ser definida pela
Comissão para Seleção de Bolsistas de cada biblioteca.
a. A comissão designada por cada Biblioteca do SiBi divulgará cronograma de
entrevista, quando houver, em suas dependências e no Portal da Informação.
b. As Comissões para Seleção de Bolsistas das bibliotecas do Centro de Estudos do Mar
(CEM), do Centro de Estudos do Mar/Mirassol (CEM/MIR), de Ciências Humanas
(CH), de Ciência e Tecnologia (CT), da UFPR Palotina (PA) e do Campus Rebouças (RB)
não farão entrevista para a seleção dos estudantes.

3.2 Critérios de seleção
a. Disponibilidade de 4 horas ininterruptas diárias, de acordo com a necessidade de
cada biblioteca;
b. Conformidade com as atividades de cada biblioteca;
c. Conhecimentos e habilidades indicados pelo candidato no formulário de inscrição;
d. Experiência prévia em bibliotecas.

4. QUADRO DE VAGAS
A quantidade de candidatos(as) convocados(as) para entrevista ficará a critério de
cada biblioteca, não sendo fator impeditivo para posterior convocação conforme demanda da
unidade, durante a vigência deste edital.

UNIDADES

VAGAS

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (AG)

3

BIBLIOTECA CENTRAL - COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ACERVO (BC/CFDA)

3

BIBLIOTECA CENTRAL - DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS E
DOCUMENTAÇÃO/COORDENAÇÃO DA COLEÇÃO MEMÓRIA UFPR
(BC/DBD/MUFPR)

7

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BL)

8

BIBLIOTECA DE ARTES, COMUNICAÇÃO E DESIGN/CABRAL (CA)

3

*BIBLIOTECA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR (CEM)

4

*BIBLIOTECA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR/ MIRASSOL (CEM/MIR)*

3

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS FLORESTAIS E DA MADEIRA (CF)

3

*BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS HUMANAS (CH)

10

*BIBLIOTECA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CT)

14

BIBLIOTECA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (ET)

2

BIBLIOTECA DO CAMPUS JANDAIA DO SUL (JS)

3

*BIBLIOTECA DA UFPR PALOTINA (PA)

1

*BIBLIOTECA DO CAMPUS REBOUÇAS (RB)

3

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (SA)

7

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-SEDE BOTÂNICO(SB)

5

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (SD)

6

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS (JU)

9

Total

94

*Bibliotecas que não farão entrevista (vide item 3.1).

5. VALIDADE DA SELEÇÃO
5.1. A presente seleção de bolsistas terá validade durante a vigência do Programa
Bolsa SiBi 2018, a partir da data de divulgação do resultado final.
5.2 Estudantes selecionados poderão ser convocados de acordo com as demandas
das bibliotecas em que se inscreveu, a qualquer tempo e durante a vigência do programa.

6. DIVULGAÇÃO DO EDITAL E RESULTADOS
6.1 O presente edital será amplamente divulgado nas Bibliotecas do Sistema de
Bibliotecas, bem como na internet, no endereço eletrônico (www.portal.ufpr.br).
6.2 Idêntico procedimento será adotado para a divulgação do cronograma de
entrevistas, quando houver, assim como para a divulgação do resultado final da seleção, conforme
cronograma (vide item 7).

7. CRONOGRAMA
Atividade

Data/período

Inscrições

29/03/2018 a 08/04/2018

Divulgação da listagem de inscritos

09/04/2018

Divulgação dos convocados para entrevista*

11/04/2018

Entrevistas* pelas Bibliotecas
Administrativas da BC
Divulgação do Resultado final

e

Unidades 12/04/2018 a 20/04/2018
A partir de 26/04/2018 no quadro de avisos das
Bibliotecas e via Portal da Informação do SiBi
(www.portal.ufpr.br).

*consultar quadro do item 4.

8. CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA BOLSA
8.1 Permanecer regularmente matriculado em curso de graduação ou de educação profissional e
tecnológica da UFPR;
8.2. Reprovação por falta, abandono, trancamento, jubilamento ou conclusão do curso implicará no
desligamento do estudante. É de responsabilidade deste comunicar imediatamente ao SiBi a
ocorrência, sob pena de devolução do pagamento da Bolsa, a partir do mês subsequente ao fato;
8.3 O(A) estudante deverá responder aos chamados do SiBi no decorrer do exercício da Bolsa, para
avaliações e acompanhamentos que se fizerem necessários;
8.4 O(A) estudante, quando demandado, deverá participar de cursos e eventos organizados pelo
SiBi, desde que realizados em horário compatível ao de atuação na Bolsa;
8.5 O(A) estudante deverá agir de boa-fé nas informações apresentadas e na sua atuação como
bolsista;
8.6 O(A) estudante não deve violar qualquer dever universitário que implique na imposição de
penalidades conforme o Regimento Geral da Universidade;
8.7 O(A) estudante deve ser assíduo, pontual e apresentar bom desempenho nas atividades do
Programa Bolsa SiBi.
8.8 A qualquer tempo o estudante poderá se desligar do Programa, solicitando por escrito o seu
desligamento ao supervisor.
8.9 A qualquer tempo, o supervisor poderá desligar o estudante, sempre que sua atuação não
estiver em conformidade com as necessidades das atividades ou descumpridos qualquer subitem
mencionado acima.

Curitiba 29 de março de 2018.

