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RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO DE BOLSISTAS CULTURA  

 

O Museu de Arte da UFPR (MusA) da Coordenadoria de Cultura da Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura, complementando a Chamada Interna Extraordinária COC/PROEC-

UFPR 01/2020, torna público o resultado final para o processo seletivo de Bolsistas Cultura, 

para atuação em atividades a serem desenvolvidas em projetos do museu. 

 

Candidatos(as) aprovados(as) para a vaga 1 – Audiodescrição (1 bolsa): 

Aprovada com bolsa Aprovados(as) sem bolsa (cadastro de reserva)* 

Raquel Angela Carissimi 

1º lugar: Juniro Almeida 

2º lugar: Patrícia Gomes de Almeida 

 

Candidatos aprovados para a vaga 2 – Legendagem Descritiva (LSE)  (1 bolsa): 

Aprovado com bolsa Aprovados sem bolsa (cadastro de reserva)* 

 

Cristiane Lemos 

 

 

Anna Wypych 

 

*Candidatos(as) aprovados(as) SEM bolsa (cadastro de reserva) interessados(as) em 

fazer parte da equipe do MusA como voluntários(as), por gentileza, entrar em contato 

conosco por e-mail. Salientamos a possibilidade de nova distribuição de bolsas a serem 

destinadas aos selecionados para o cadastro reserva. 

 

Aos candidatos aprovados COM bolsa, atenção ao seguinte cronograma: 

- 21/07/2020: Divulgação do resultado e publicação da lista dos selecionados no site e redes 

sociais do MusA; 

- 23/07/2020: Abertura dos processos individuais para cada bolsistas via SEI, contendo a 

documentação informada no Item 8.1 da Chamada Interna Extraordinária COC/PROEC-

UFPR 01/2020; 

- 24/07/2020: Início das atividades remotas. 

 

Informações complementares aos candidatos aprovados COM bolsa: 

Conforme o Item 8.1 da Chamada Interna Extraordinária COC/PROEC-UFPR 01/2020: 

http://www.musa.ufpr.br/
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A documentação dos selecionados nesta Chamada Interna Extraordinária deverá ser 

assinada no Sistema Eletrônico de Informação - SEI em no máximo 30 dias após a divulgação 

dos resultados. 

 

Esta documentação é composta por: 

I - Termo de Compromisso; 

II - Caso o selecionado seja estudante da UFPR, fotocópia legível da carteira de estudante OU 

comprovante de matrícula OU declaração de matrícula da UFPR, na qual conste 

obrigatoriamente a matrícula, o nome e o curso no qual o estudante está matriculado; 

III - Uma fotocópia legível do cabeçalho do extrato da conta corrente do bolsista que contenha 

obrigatoriamente o nome do titular da conta corrente, nome do banco, número da agência e 

número da conta corrente OU do Contrato de Abertura de Conta Corrente, onde constem os 

dados mencionados; a conta corrente para recebimento da Bolsa Cultura poderá ser de 

qualquer Banco no país e ATIVA (não bloqueada para depósito, não cancelada, inativa), 

de qualquer agência. 

Esta conta: 

- Deve ter o bolsista como titular; 

- Deve ser individual (não pode ser conta conjunta); 

- Deve ser conta corrente (não pode ser poupança nem conta salário). 

IV - Caso do bolsista selecionado esteja contemplado em outra modalidade (Bolsa Estágio da 

PROGEPE, Bolsa Iniciação Científica, Monitoria, Licenciar, Bolsa Inclusão Social, Bolsa 

PROEXT, Bolsa Mobilidade Nacional, Bolsa Mobilidade Internacional, entre outras) no mês 

anterior ao início de vigência da Bolsa Cultura, deverá ser anexada a sua documentação, uma 

Declaração de Desistência emitida pela Unidade de origem da bolsa anterior (como 

PROGEPE, PRAE, PROGRAD, ARI, PROEC ou PRPPG) na qual conste o último dia de sua 

vinculação com esta bolsa, que deve ser anterior à data de início da Bolsa Cultura. 

 

 

 

Curitiba, 21 de julho de 2020. 

 

 

 

Prof. Rodrigo Arantes Reis 

Coordenador de Cultura 
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