
 

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 

EDITAL PREAE Nº 16, DE 14 DE MARÇO DE 2014. 

 

Seleção de candidatos para a 

contratação de serviços prestados 

de pessoa física para execução de 

atividades do Projeto de Extensão 

“Programa Teréna”. 

 

O PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS 

ESTUDANTIS da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital para 

abertura das inscrições, visando à seleção de candidatos para a contratação 

de serviços prestados de pessoa física, por prazo determinado, para 

execução de atividades do Programa de Extensão: “Programa Teréna”, sob 

a Coordenação da Professora Dulce Lopes Barboza Ribas – CCBS/RTR. 

 

1. DA ESPECIFICAÇÃO:  

Serão oferecidas 05 (cinco) vagas para serviços prestados de pessoa física, 

por prazo determinado sendo: 

 

1.1 Desenvolvimento da Oficina I – Oficina de desenho e pintura – (01 

vaga) 

 Experiência comprovada em atividades desenvolvidas em 

comunidades indígenas; 

 Experiência comprovada em atividades artísticas relacionadas a 

desenho e pintura; 

 Disponibilidade de horário para desenvolvimento das atividades 

compatível com as exigências do Programa Terena;  

 Residir em Campo Grande/MS;  

 Ter disponibilidade para viagens para as aldeias indígenas 

integrantes do Programa Terena durante um dia na semana e nos finais de 

semana (sábado);  

 Não ser servidor público da ativa. 

 

1.2 Desenvolvimento Oficina II – Oficina de culinária étnica– (01 vaga) 

 Experiência comprovada em atividades desenvolvidas em 

comunidades indígenas; 

 Experiência comprovada em atividades gastronômicas (aulas de 

culinária); 

 Disponibilidade de horário para desenvolvimento das atividades 

compatível com as exigências do Programa Terena;  

 Residir em Campo Grande/MS;  

 Ter disponibilidade para viagens para as aldeias indígenas 

integrantes do Programa Terena durante um dia na semana e nos finais de 

semana (sábado);  

 Não ser servidor público da ativa. 

 

1.3 Desenvolvimento Oficina III – Oficina de leitura de textos (01 vaga)  
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 Experiência comprovada em atividades desenvolvidas em 

comunidades indígenas;  

 Experiência comprovada em atividades de leitura de textos e 

contação de histórias com público infantil; 

  Disponibilidade de horário para desenvolvimento das atividades 

compatível com as exigências do Programa Terena;  

 Residir em Campo Grande/MS;  

 Ter disponibilidade para viagens para as aldeias indígenas 

integrantes do Programa Terena durante um dia na semana e nos finais de 

semana (sábado);  

 Não ser servidor público da ativa. 

 

1.4 Desenvolvimento Oficina IV – Oficina de produção de materiais 

pedagógicos na área de saúde (02 vagas)  

 Experiência comprovada em atividades desenvolvidas em 

comunidades indígenas;  

 Graduação na área de saúde; 

 Disponibilidade de horário para desenvolvimento das atividades 

compatível com as exigências do Programa Terena;  

 Residir em Campo Grande/MS;  

 Ter disponibilidade para viagens para as aldeias indígenas 

integrantes do Programa Terena durante um dia na semana e nos finais de 

semana (sábado);  

 Não ser servidor público da ativa. 

 

2. DA CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO:  

 

2.1 - CARGA HORÁRIA:  

De acordo com os itens: 

 

Item Carga horária semanal Carga horária total 

1.1 8 h 160 horas 

1.2 8 h 160 horas 

1.3 8 h 160 horas 

1.4 8 h 160 horas 

 

2.2 – REMUNERAÇÃO E VIGÊNCIA:  

(Contratação a partir da emissão da Nota de Empenho, conforme previsão a 

baixo, ou seja, podendo haver alteração na prestação de serviços, 

postergando ou antecipando e consequentemente alterando o período do 

pagamento). 

 

Item Valor unitário 

(BRUTO) 

R$ 

Duração Valor total 

(BRUTO) 

R$ 

Vigência 

1.1 1.734,00 03 meses 5.202,00 Maio a julho de 2014 

1.2 1.733,00 03 meses 5.199,00 Maio a julho de 2014 
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1.3 1.733,00 03 meses 5.199,00 Maio a julho de 2014 

1.4 1.733,00 03 meses 5.199,00 Maio a julho de 2014 

1.4 1.733,00 03 meses 5.199,00 Maio a julho de 2014 

 

Obs: O valor mensal unitário acima demonstrado, trata de valores brutos, 

incidindo sobre este (valor bruto), retenções de INSS 11% e ISS 5%, e no 

que couber, poderá incidir também, retenção de IRRF (Imposto de renda de 

pessoa física), de acordo com a tabela progressiva. 

 

3 – DA INSCRIÇÃO 

A inscrição do candidato implicará no declarado conhecimento e tácita 

aceitação das regras, exigências e condições estabelecidas neste Edital, em 

relação às quais não poderá, em tempo algum, alegar desconhecimento. 

     

3.1 – PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 14 a 21 de março de 2014. 

 

3.2 – PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO:  

a) Os interessados em concorrer às vagas oferecidas pelo presente Edital 

deverão efetuar sua inscrição no período de 14 a 21 de março de 2014. 

 

b) O candidato que se inscrever deverá encaminhar certidão negativa 

de débitos trabalhistas emitida na 

página: http://www.tst.jus.br/en/certidao e certidão da receita federal 

no site:  

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/Cnd

ConjuntaInter/ 

c) No ato da inscrição o candidato deverá enviar por e-mail, para 

dulce.ribas@ufms.br contendo anexo: 

  

a. Cópia da Cédula de Identidade Oficial ou, no caso de estrangeiro, do 

Registro Nacional de Estrangeiro (RNE); 

b. Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) emitido pela Receita Federal; 

c. Copia atualizada do currículo lattes (http://lattes.cnpq.br); 

d. Carta de intenção (Anexo I); 

e. Ficha de inscrição preenchida e assinada (Anexo II). 

 

Ou entregar os documentos relacionados acima em envelope único, lacrado 

e identificado com a frase “Seleção de candidatos para execução de 

atividades do Programa Teréna”, até o dia 21 de março de 2014 no seguinte 

endereço: 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Gabinete da Direção 

Cidade Universitária CEP 79070-900 Campo Grande – MS 

 

 

Não será aceita inscrição via fax ou qualquer outro método não previsto 

este edital.  

http://www.tst.jus.br/en/certidao
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=2
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=2
http://lattes.cnpq.br/
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4 – DO PROCESSO SELETIVO 

O Processo Seletivo constará de duas etapas e será conduzido sob a 

responsabilidade do Coordenador do Projeto/Programa. 

 

4.1 – DATA E DIVULGAÇÃO DA SELEÇÃO: a divulgação das 

inscrições homologadas será feita, no dia 27 de março de 2014, por meio do 

endereço eletrônico: http://www.preae.ufms.br 

 

4.2 – PERÍODO DE SELEÇÃO: 25 e 26 de março de 2014; 

 

4.3 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO – ENTREVISTA/ANÁLISE DE 

DOCUMENTOS 

 

A entrevista e a análise dos documentos serão realizadas no período de 25 e 

26 de março de 2014, na sala de reuniões do Centro de Ciências Biológicas 

e da Saúde. A convocação para a entrevista, contendo informações do dia e 

horário da entrevista, será enviada para o e-mail constante da Ficha de 

Inscrição, com antecedência de no mínimo 48 horas da data de sua 

realização. A correta informação do e-mail pessoal, bem como o acesso à 

convocação e o comparecimento em tempo hábil, é de única e exclusiva 

responsabilidade do candidato. Será eliminado do processo o candidato que 

não comparecer à entrevista. O resultado do processo seletivo assim como, 

a relação por ordem de classificação, dos candidatos aprovados será 

divulgado no endereço eletrônico http://www.preae.ufms.br até o dia 27 

de março de 2014. Os candidatos aprovados serão convocados para atuar 

como prestadores de serviço (pessoa física) por tempo determinado nas 

atividades do Programa de Extensão: Programa Terena.  

 

 

 

 

VALDIR SOUZA FERREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.preae.ufms.br/
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Anexo I do Edital n° 16/2014-Preae, de 14 de março de 2014. 

 

 

Na Carta de Intenção, deve ter em média uma página e o candidato deve 

manifestar sua disponibilidade em cumprir com as obrigações da função 

pretendida.  

Além disso, deve abordar seu nível de conhecimentos na área exigida para a 

vaga pretendida.  

 

CARTA DE INTENÇÃO (MODELO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Local e data).  

 

Para:  

Comissão Coordenadora do Processo Seletivo de Candidatos ao processo 

Seletivo para contratação de Prestadores de Serviços para execução de 

atividades do projeto “Programa Terena”. 

 

Eu, (nome), apresento a seguir de forma resumida, minha formação, os 

conhecimentos e as experiências que possuo relacionados com as atividades 

que pretendo desenvolver no projeto “Programa Teréna”. 

 

Na função de ............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nome Completo do Candidato) 
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Anexo II do Edital n° 16/2014-Preae, de 14 de março de 2014. 

 

Ficha de Cadastro para Prestadores de Serviços 

 

DADOS PESSOAIS 

 
NUMERO DO CPF*:______________________________________________________  

NOME COMPLETO*: _____________________________________________________ 

SEXO*: M (   )    F (    )       DATA DE NASCIMENTO*: _______/_______/__________ 

NOME DO PAI:___________________________________________________________  

NOME DA MAE*: ________________________________________________________ 

CIDADE NASC. *: ___________________________________________UF*:_________ 

ESCOLARIDADE: ________________________________________________________ 

SIT.NACIONALIDADE: __________________ESTADO CIVIL: ___________________ 

IDENTIDADE Nº *: _____________________________ ORGAO EXPEDIDOR*:_____ 

UF*: _______ DATA EXPEDICAO*: ____________/________/_________________. 

TIT.ELEITORAL Nº*: _______________________________________UF*: _________ 

ZONA*: ________ SECAO*: ________ DATA DE EMISSAO*: _____/_____/________ 

CART. TRABALHO Nº*: ________________ SERIE*: _______________ UF*: _______ 

DATA EXPEDICAO*: ______/______/_________ PIS/PASEP Nº*: _________________ 

 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 

LOGRADOURO*: ______________________________________________Nº*: ______ 

COMPLEMENTO: ________________________________________________________ 

BAIRRO*: _______________________________________________________________ 

MUNICIPIO*: ______________________________________________UF*: _________ 

PAIS*: ___________________ CEP*: _____________ CX POSTAL : _______________ 

TELEFONE*: CASA: (____) _________-___________  CEL (____) __________-______ 

COM./REC: (____) ____________-_______ 

E-MAIL*: ________________________________________________________________ 

DADOS BANCÁRIOS 

BANCO*: _________________________________ AGENCIA Nº*: ______________ 

NUMERO DA CONTA CORRENTE*: ________________________________________ 

ENDEREÇO AGÊNCIA*: __________________________________________________ 

MUNICIPIO*: ______________________________________________UF*: _________ 

___________________________, ______ de _____________________ de __________. 

 

 

____________________________________________________ 

ASSINATURA 

 

 

 

 


