Universidade Estadual do Norte do Paraná
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
EDITAL Nº 24/2015
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, comunica aos interessados que receberá
as inscrições para o “Programa Bolsa-Técnico – Acordo CAPES-FA”, financiado pela
Fundação Araucária.
1. OBJETIVOS DO PROGRAMA
Conceder bolsas para suprir a necessidade de profissionais especializados nos
laboratórios multiusuários das instituições de ensino superior e de pesquisa do Estado do
Paraná, visando potencializar o desenvolvimento da pesquisa científica, tecnológica e de
inovação.
2. MODALIDADE DE BOLSAS, NÚMERO DE BOLSAS E BENEFÍCIOS
Modalidade Nível Superior - NS: Bolsas de Apoio Técnico: Será concedida 2 (duas)
bolsas de Apoio Técnico à Pesquisa, com dedicação de 40 horas semanais, no valor de
R$ 2.000,00 por um período de até 24 meses.
3. REQUISITOS PARA O CANDIDATO
3.1.Para se inscrever no processo de seleção o candidato deve atender aos seguintes
requisitos:
a) Modalidade NS: profissional técnico especializado, de nível superior, formado em
curso de graduação reconhecido pelo MEC nas áreas constantes no Anexo I deste edital
b) possuir Currículo cadastrado na plataforma Lattes;
c) ter disponibilidade de dedicação integral às atividades previstas no projeto, sendo
de 40 horas semanais para bolsas de Apoio Técnico à Pesquisa, inclusive nos períodos
de férias letivas;
d) não acumular bolsas de qualquer modalidade e não possuir vínculo empregatício.
e) Disponibilidade para viagens.
4. INSCRIÇÃO
4.1. A inscrição deve ser realizada pessoalmente pelo candidato nos protocolos do
Campi Jacarezinho, das 8h do dia 24 de agosto de 2015 às 22h do dia 25 de agosto de
2015, conforme horário de funcionamento dos Centros de Estudos;
4.2. No ato da inscrição o candidato deve entregar os seguintes documentos:
Modalidade Nivel Superior
- Cópia do Diploma de graduação;
-Cópia do Histórico escolar de graduação;
-Cópia do Certificado de pós-graduação lato sensu ou comprovante de matrícula
em programa de pós-graduação stricto sensu
- Currículo Lattes;
– Cópia do documento de identidade.
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– Carta de Interesse, contendo identificação do candidato, interesse e expectativa em
relação à participação no projeto.

5. PROCESSO DE SELEÇÃO
5.1.O processo de seleção é realizado em duas etapas (análise da documentação e
entrevista), com critérios gerais definidos pelos Coordenadores dos Projetos.
5.2. As vagas disponíveis e os requisitos estão descritos no Anexo I deste Edital.
5.3. Os candidatos aprovados serão conhecidos por meio de Edital de aprovação,
disponível no site Do Campus de Jacarezinho da UENP e nos murais próprios da
Instituição, a partir de 25 de agosto de 2015.
5.4. A entrevista será realizada com os candidatos cuja inscrição seja homologada,
conforme data, horário e local estabelecidos no Anexo I deste Edital.
5.5. Do resultado cabe recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da
publicação do edital de aprovação e classificação emitido pela PROPG. O pedido de
recurso deve ser justificado e indicar com precisão o ponto sobre o qual versa a
reclamação, sob pena de não ser acatado.
6. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ANÁLISE E SELEÇÃO
Lançamento do Edital

18/08/2015
24 e 25/08/2015

Período de inscrição dos candidatos
Análise da documentação entregue no ato da inscrição e demais critérios
utilizados na 1ª etapa de seleção

26/08/2015

Homologação das inscrições aptas às entrevistas

27/08/2015
28/08/2015

Entrevistas
Divulgação do Edital de aprovação e classificação no processo de seleção

29/08/2015

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. A bolsa concedida não implica em vínculo empregatício com quaisquer dos órgãos
financiadores.
7.2. A divulgação do resultado final do processo de seleção será realizada por meio de
Edital, que será disponibilizado no sítio: http://www.uenp.edu.br e afixado nos murais
próprios do centros.
7.3. Os casos omissos serão analisados e julgados pela PROPG.
Jacarezinho, 18 de agosto de 2015.

Prof. Teresinha Esteves da Silveira Reis
Pró Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
Coordenadora Institucional

ANEXO I
Modalidade 2 – Bolsas de Apoio Técnico à Pesquisa
Projeto

Coordenador

Laboratório
Multiusuário de
Biodinâmica do
Movimento
Humano.

Prof. Dr.
Antonio
Stabelini
Neto

Laboratório de
Ciências Jurídicas

Prof. Dr.
Fernando
de Brito
Alves

Departamento

Vagas

Requisitos-

Centro de
Ciências da
Saúde

1

1. Graduação em Educação Física ou Fisioterapia
2. Especialização concluída na Área ou matriculado em
programa de pós-graduação stricto sensu

Centro de
Ciências
Sociais
Aplicadas

1

Graduação em Direito, preferencialmente matriculado em
programa de pós-graduação stricto sensu em direito ou
áreas afins.

