PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PRPPG
CHAMADA UENP/UNESPAR 18/2019 – FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA

EDITAL 003/2021 - PRPPG/UNESPAR
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no uso de suas atribuições legais, considerando a
necessidade de fomentar a consolidação e expansão da Pós-Graduação na UNESPAR, torna
público o presente Edital, que estabelece normas e condições para a seleção de bolsista técnico.

1. Informações gerais
A Fundação Araucária busca direcionar, por meio da Chamada Pública 18/2019, apoio financeiro
para o fortalecimento da produção científica, tecnológica e de inovação e atender a necessidade
de equipamentos, a melhoria e modernização da estrutura de pesquisa na Universidade Estadual
do Norte do Paraná – UENP e na Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, como parte do
“Programa de Verticalização do Ensino Superior Estadual”.

1.1 Objetivo
Apoiar Instituições de Ensino Superior, por meio de suporte financeiro às propostas que visem
suprir a necessidade de equipamentos destinados à melhoria e modernização da infraestrutura da
verticalização do ensino superior.

1.2 Recursos Financeiros
A) A Chamada Pública dispõe de recursos financeiros no valor de até R$700.000,00 (setecentos
mil reais) oriundos da Fundação Araucária.
B) A partir deste Edital a proposta da UNESPAR foi contemplada com o valor de R$ 349.350,00
(trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais) a serem providos pela Fundação
Araucária, nos termos da Lei Estadual nº 12.020/98, alterada pela Lei Estadual nº15.123/06. Os
recursos deverão ser executados no período de até 36 meses a partir da assinatura do convênio.
D) Os recursos deverão ser utilizados exclusivamente para pagamento de bolsas, custeio ou para
aquisição de novos equipamentos e/ou complementação de outros já existentes na instituição,
conforme estabelecido na CHAMADA UENP/UNESPAR 18/2019 – FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA
(ítem 4), respeitados os Planos de Trabalhos dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu e da
Pró-Reitora da Unespar.
E) Para este edital interno será contratado um(a) Bolsista técnico graduado(a), para exercer
atividades técnicas de nível superior, envolvendo técnicas e métodos específicos, com carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais, e bolsa no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
por mês, por 03 (três) meses;

2. Do(a) bolsista-técnico
I. O(a) bolsista-técnico deve ser profissional com curso completo de graduação, para exercer
atividades técnicas em regime de 40 (quarenta) horas semanais.
II. O bolsista-técnico deverá ser assistido por
atividades descritas no plano de trabalho.

um supervisor docente, que acompanhará as

2.1 Requisitos mínimos de elegibilidade
I. Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq, nos últimos 3 (três) meses da
submissão da proposta a este Edital.
II. Ser graduado(a) em Letras;
III. Ter proficiência nos idiomas Inglês e Espanhol;
IV. Não possuir pendências junto à UNESPAR.

3. Da submissão das propostas
As
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ser
prppg@unespar.edu.br, contendo:
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I. Cópia digitalizada (em formato pdf) do “Formulário de Inscrição/Plano de trabalho - ANEXO I”,
devidamente preenchido e assinado;
II. Certificado de Conclusão ou Diploma de graduação;
A PRPPG não se responsabiliza por propostas não recebidas no prazo estipulado.
O conteúdo e a integridade da documentação enviada serão de responsabilidade exclusiva do
proponente.

4. Da seleção das propostas
Será realizada a análise da proposta de acordo com os seguintes critérios:
A) Análise do Currículo Lattes;
B) Entrevista;
C) Não será homologada a proposta cujo proponente não for elegível nos termos deste edital.

5. CRONOGRAMA
Publicação do Edital de Abertura
Inscrição das propostas, via e-mail, à PRPPG
Publicação de edital de homologação das propostas
Entrevistas*

17/03/2021
Até às 23 horas e 59 minutos do dia
22//03/2021
24/03/2021
25/03/2021 a 26/03/2021

Divulgação do resultado final

30/03/2021

*As entrevistas serão realizadas por meio da plataforma Google Meet. O link da sala e o horário
das entrevistas serão enviados no e-mail do candidato/a com antecedência de 12h.

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital podem ser obtidos
com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (prppg@unespar.edu.br).

Paranavaí, 17 de março de 2021.

Prof. Dr. Renan Bandeirante de Araújo
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG
Portaria n. 024/2021-Reitoria/Unespar

