Universidade Estadual do Paraná
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Edital 02/2017 – PRPPG/Unespar
Programa de Bolsa-Técnico (Acordo Capes/Fundação Araucária)
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual do Paraná
(PRPPG/Unespar) torna pública a realização de seleção para admissão de Bolsista-Técnico para
atividades relacionadas ao Laboratório de Estudos Ambientais do Campus de Paranaguá, em
conformidade à Chamada Pública 06/2015 da Fundação Araucária.
1. Objetivos
Conceder bolsa para suprir a necessidade de profissionais especializados no laboratório da
Universidade Estadual do Paraná – Campus de Paranaguá, visando potencializar o desenvolvimento
da pesquisa científica, tecnológica e de inovação.
2. Vagas
2.1 O valor e a duração da bolsa é o seguinte:
Nível de Formação
Médio

Valor
R$ 800,00

Duração
5 meses

2.2 O Bolsista-Técnico deve atender aos seguintes requisitos:
a) Bolsista-Técnico de Nível Médio (NM): ser profissional com Ensino Médio completo, para exercer
atividades técnicas de nível intermediário e de média complexidade;
b) Ter disponibilidade para exercer as atividades em regime de tempo integral (40 horas semanais);
c) Possuir Currículo Lattes atualizado em 2017;
d) Não acumular bolsas de outra fonte pública;
e) Ter experiência em atividades de pesquisa.
2.3 O Bolsista-Técnico deverá cumprir as atividades constantes no Plano de Trabalho definido pelo
Orientador de cada Laboratório, devendo ainda apresentar relatórios parciais e final.
2.4 A vaga está distribuída conforme segue:
Laboratório de Estudos Ambientais (LECA)
GT-PPG em Ciências Ambientais
Campus de Paranaguá
Vaga: 01 Bolsista-Técnico Nível Médio

Orientadora: Fabrícia Predes

3. Inscrição
3.1 As inscrições devem ser realizadas no período de 17/04/2017 a 19/04/2017, exclusivamente pelo
e-mail prppg.posgraduacao@unespar.edu.br, enviando-se a seguinte documentação:
a) Ficha de Inscrição preenchida e assinada, com indicação para o Link do Currículo Lattes (Anexo I);
b) Cópia dos documentos pessoais: RG e CPF;
c) Cópia do Diploma de Conclusão de Ensino Médio e Histórico Escolar do Ensino Médio;
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3.2 O candidato deve solicitar confirmação de recebimento de sua inscrição na Seleção, sendo de sua
exclusiva responsabilidade o preenchimento correto, a veracidade e legibilidade das informações
prestadas e documentos digitalizados.
3.3 As inscrições com falta de documentos e/ou que não preencherem os requisitos exigidos por este
edital serão indeferidas.

4. Seleção
4.1 A seleção será de responsabilidade do Orientador do Laboratório, considerando-se as seguintes
etapas:
a) Entrevista: Peso 6,0;
b) Análise do perfil e desempenho do candidato, com base no Histórico Escolar e Currículo Lattes:
Peso 4,0;
4.2 A homologação das inscrições, bem como o horário e local de realização das entrevistas serão
divulgados por meio de Edital a ser publicado no site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação:
http://prppg.unespar.edu.br
4.3 O resultado de todas as etapas deverá ser enviado pelo Orientador de cada Laboratório à PRPPG,
a quem cabe a responsabilidade exclusiva pela divulgação das informações.
5. Cronograma
Atividade
Publicação do Edital
Inscrições
Homologação das inscrições
Entrevistas
Análise de perfil e desempenho
Publicação do Resultado Final (Exclusivamente pela PRPPG)

Período
17 de Abril de 2017
17 a 19 de Abril de 2017
20 de Abril de 2017
24 de abril 2017
25 de Abril de 2017
A partir de 26 de Abril de 2017

6. Disposições finais
6.1 Não será admitida juntada de documentos ou aditamentos após o encerramento do prazo das
inscrições.
6.2 A aprovação e recebimento da Bolsa-Técnico não gera vínculo empregatício.
6.3 A concessão da Bolsa-Técnico observará a ordem de classificação de cada vaga alocada no
respectivo Laboratório.
6.4 O resultado das etapas de seleção deverá ser divulgado exclusivamente pela PRPPG, com base
nas informações prestadas pelos Orientadores de cada Laboratório.
6.5 O pagamento das bolsas e início das atividades do Bolsista ficam condicionados ao repasse
financeiro efetuado pela Fundação Araucária.
6.5 Os casos omissos serão resolvidos pelos Orientadores de cada Laboratório, em conjunto com a
PRPPG.
Paranavaí, 17 de abril de 2017.
Yeda Maria Pereira Pavão
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

2/4

ANEXO I
Edital 02/2017 – PRPPG/Unespar
FICHA DE INSCRIÇÃO
Identificação do Candidato
Nome
Data de nascimento
CPF

E-mail
RG
Endereço

Rua/Av.
Bairro
CEP

Complemento
Cidade/Estado
Fone Res.

Celular
Formação

Nível de Formação

( ) Ensino Médio

Link para Currículo Lattes
(obrigatório)

Solicito a inscrição para seleção à vaga indicada a seguir:
Laboratório de Estudos Ambientais (LECA)
Câmpus de Paranaguá

1 Bolsista-Técnico Nível Médio

Assumo inteira responsabilidade pelas informações contidas neste formulário, sob as penas
da lei.

Data:

/

/

Assinatura do Candidato
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