
EDITAL N° 003/2020- PROJETO KULA WEBRÁDIO UNIVERSITÁRIA  
RESULTADO DA SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 

CLASSIFICADOS PARA BOLSAS DE EXTENSÃO CONFORME EDITAL 001/2020 – 
PROJETO KULA WEBRÁDIO UNIVERSITÁRIA 

 
 

A Coordenação do Projeto Kula Webradio 
Universitária, no uso de suas atribuições e 
considerando o EditaL 002/2020 – Projeto Kula 
Webradio Universitária, divulga o resultado da 
seleção e convocação dos candidatos classificados 
candidatos para (01) uma bolsa de extensão da 
modalidade PIBIS e (01) uma bolsa de extensão da 
modalidade PIBEX.  

 
 
1. DA CLASSIFICAÇÃO 

 
1.1- Os classificados para a bolsa PIBEX são: 

 
1º - Tainara Fantin (Convocada) 
2º - Daniela Angelo Macari   
3º - Daniela de Fátima Martins Freitas  
4º - Franciele Luci Barreiro  
 

1.2- Os classificados para a bolsa PIBIS são: 
 

1º - Ligia Nahiani Graciano (Convocada) 
2º - Ingrid Nicole das Neves de Oliveira  

 
 
2. DA CONVOCAÇÃO 

 
2.1- Os candidatos classificados em primeiro lugar deverão providenciar a 

documentação que deverá ser protocolada no serviço do protocolo do campus 
de Toledo.  

2.2- Os candidatos deverão proceder da seguinte maneira: 
 
a- Informar no email jose.silveira@unioeste.br o link do Currículo Lattes; 
b- ler o edital 038-2020/PROEX que está no link:  

https://www5.unioeste.br/portalunioeste/proex/editais/bolsas-de-
extensao/51536-edital-038-2020-proex-classificacao;  

c- Preencher  e assinar o Anexo III do Edital 038-2020-PROEX (Declaração Não 
Acúmulo de Bolsa); 

d- Ir ao serviço de protocolo do campus de Toledo para assinar o anexo IV do edital 
038-2020/PROEX no dia 20 de agosto de 2020, pontualmente as 10 hs; 

e- Abrir conta salário na Caixa Econômica Federal se não tiver. Para abrir conta 
preencha e assine o Formulário - Abertura Conta Salário que se encontra anexo 
ao edital 038-2020/PROEX; 

f- Comprovante de Residência ou Declaração do Proprietário do Imóvel conforme 
modelo anexo no edital 038-2020/PROEX; 

g- Cópia do RG; 
h- Cópia do CPF; 
i- Declaração de Matrícula; 
j- Histórico Acadêmico. 
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2.3- O não envio da documentação no dia 19 de agosto de 2020 será considerado 

como desistência e será convocado o candidato classificado logo a seguir e, 
assim, sucessivamente. 
 

 
3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
3.1. Casos omissos e situações não previstas neste Edital serão resolvidos pelo 

Comitê de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão-PROEX, no âmbito de suas 
competências; 

3.2. Em hipótese alguma será aceita a complementação de documentação;  
3.3. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a coordenação pelo e-mail: 

jose.silveira@unioeste.br .  
 
 
Publique-se.  
 
 

Toledo, 18 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. José Atílio Pires da Silveira 
Coordenador do Projeto Kula Webradio Universitária 
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