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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG

Diretoria de Pós-Graduação

EDITAL 039/2022 – PRPPG/UNESPAR
Seleção de Bolsistas Técnicos para Laboratório do PPG CINEAV

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), por meio de sua Diretoria de Pós-

Graduação, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de apoiar a

produção científica e tecnológica da UNESPAR e considerando os editais 017/2021 e

020/2021, torna público o Edital de Seleção de Bolsista-técnico para laboratório do PPG

CINEAV.

1. Da chamada e seus objetivos

I. O presente Edital se insere no âmbito do Projeto “Técnicos para Laboratórios da

UNESPAR”, apresentado à Fundação Araucária do Paraná (FA) em resposta à Chamada

Pública 05/2021, “Programa Institucional Bolsa-técnico”. A seleção de novo bolsista para o

laboratório do PPG CINEAV decorre do estabelecido no edital 017/2021, em seu item 7,

“Das disposições gerais” que determina que em caso de perda vínculo do bolsista com o

PPG seria convocado candidato seguinte na classificação, ou, caso não havendo, seria feita

nova seleção no mesmo PPG. Tendo o bolsista Rafael Alessandro Vieira, 1º classificado do

PPG CINEAV no edital 020/2021, realizado sua defesa no mês de setembro, e os próximos

da classificação (Nathan dos Santos Alves e Kelvin Cigognini) apresentado sua desistência

da bolsa, torna-se necessário realizar nova seleção.

II. O objetivo deste Edital, em consonância com o Projeto referido e com os critérios da

CP 05/2021 é proporcionar suporte à atuação da pesquisa, ensino, extensão e

inovação, nos laboratórios multiusuários da UNESPAR. Isso se faz mediante a seleção de

bolsista-técnico de nível superior para continuidade de desenvolvimento de atividades no

laboratório ligado ao Programa de Pós-Graduação em Cinema e Artes do Vídeo (PPG

CINEAV).

2. Da elegibilidade



Edital 039/2022 PRPPG – página 2

São condições de elegibilidade da candidata ou candidato a bolsista-técnico, parafins de

submissão de inscrição:

I. Ser aluna ou aluno regularmente matriculada ou matriculado no Programa de Pós-

Graduação em Cinema e Artes do Vídeo (PPG CINEAV) da UNESPAR.

II. Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq, nos últimos 3 (três) meses da

submissão da proposta a este Edital.

III. Não possuir pendências junto à PRPPG.

IV. Não possuir nenhum outro tipo de bolsa de qualquer agência de fomento nem possuir

vínculo empregatício.

V. Ter disponibilidade para dedicar 40 horas semanais às atividades a serem desenvolvidas

no laboratório.

3. Da submissão de inscrições

As candidatas ou candidatos deverão se inscrever mediante envio de currículo Lattes

documentado, Ficha de Inscrição / Tabela de Pontuação (Anexo 1) e Plano de Trabalho

(Anexo 2) com indicação de supervisora ou supervisor que seja professora ou professor

permanente do PPG CINEAV. As propostas serão analisadas pela comissão de bolsas do

PPG CINEAV.

A inscrição deve ser enviada ao e-mail prppg.posgraduacao@unespar.edu.br com

assunto [inscrição Edital bolsista técnico 2022]. No e-mail devem constar os seguintes

documentos anexados:

I. Ficha de Inscrição / Tabela de pontuação (Anexo 1) preenchida com as produções dos

anos 2019, 2020, 2021 e 2022 e efetuadas somas dos sub-totais e total.

III. Documentação comprobatória da produção pontuada na tabela

(a) será validada somente a pontuação comprovada

(b) não serão considerados os documentos que estiverem ilegíveis

(c) os comprovantes da produção deverão ser enviados em um único arquivo pdf

III. Plano de Trabalho (Anexo 2) preenchido e assinado pela candidata ou candidato e pela

supervisora ou supervisor

4. Das bolsas, distribuição e seleção
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I. Será concedida uma bolsa para profissional com nível superior no valor mensal de

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), num período de até 7 meses, tempo restante ao

período aprovado pela Fundação Araucária em resposta ao projeto “Técnicos para

Laboratórios da UNESPAR” descontado o período já cumprido pelo bolsista selecionado em

2021.

II. A distribuição da bolsa será definida em função da classificação por produção científica

comprovada, após análise da Comissão de Bolsas do PPG CINEAV.

5. Dos prazos e cronograma

As propostas devem ser enviadas por email até 23h59 do dia 23 de setembro de 2022.
Não serão aceitas inscrições enviadas após esta data e horário. A homologação das

inscrições será publicada dia 26 de setembro de 2022, havendo prazo de 24 horas para

recurso. O Edital de classificação para fim de distribuição de bolsas será publicado dia 04
de outubro de 2022, com prazo de 24 horas para recurso. O resultado final será publicado

dia 06 de outubro de 2022.

6. Do pagamento da bolsa, seu acompanhamento e prestação de contas

A bolsa será paga com recursos do Convênio 073/2021 com a Fundação Araucária e

está sujeitaàs condições impostas por meio da Chamada Pública 05/2021. A supervisora

ou supervisor acompanhará a execução do Plano de Trabalho e a elaboração dos

relatórios técnicos semestrais e final para devida prestação de contas, ficando co-

responsável perante a PRPPG.

Paranavaí, 19 de setembro de 2022

André Acastro Egg
Coordenador Institucional da Proposta
Diretor de Pós-Graduação da PRPPG
Portaria 026/2021 Reitoria-UNESPAR
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