EDITAL Nº 01/2018 – COORDENADORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO / CAMPUS
UMUARAMA/ IFPR
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE PROJETO DE EXTENSÃO
PIBEX/GRADUAÇÃO (EDITAL N.03/2018 - DIEXT/PROEPPI)

A Coordenação de Pesquisa, Extensão e Inovação do Instituto Federal do Paraná, campus Umuarama
torna público que, no período de 30 de junho e 03 de julho de 2018, estarão abertas as inscrições de
candidatos a bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX/GRADUAÇÃO), para
atuação no seguinte projeto:

01) “IFPipoca” (Coordenadora: Máriam Trierveiler Pereira; mariam.pereira@ifpr.edu.br)

1- REQUISITOS BÁSICO PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO PIBEX/GRADUAÇÃO:
a) não possuir relação de parentesco de até 2º grau com nenhum dos coordenadores da proposta;
b) estar regularmente matriculado no IFPR durante toda a vigência da bolsa;
c) não ter vínculo empregatício;
d) não possuir bolsa de outros programas do IFPR e outras modalidades de bolsa;
e) possuir frequência escolar igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento);
f) apresentar histórico escolar com rendimento satisfatório;
g) ter currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq (últimos seis meses);
h) ter conta corrente individual no Banco do Brasil para recebimento dos valores referentes à bolsa;
i) desenvolver em conjunto com os coordenadores o plano de trabalho indicado na proposta com
dedicação de 20 (vinte) horas semanais para as bolsas PIBEX Graduação (Ensino Superior), em
contraturno ao seu horário de aula;
j) elaborar relatórios para apreciação dos coordenadores;
k) apresentar toda a documentação necessária, dentro do prazo previsto;
l) incluir o nome do coordenador e do Programa a que está vinculado em publicações e nos trabalhos
apresentados em eventos na área;
m) assumir compromisso formal de responsabilidade com as atividades, por meio de assinatura de
Termo de Compromisso (consta no anexo I);
n) ressarcir o IFPR, na forma da lei, eventuais bolsas recebidas indevidamente.

2- INFORMAÇÕES SOBRE A BOLSA:
–

Valor da bolsa: R$ 400,00 (PIBEX Graduação/ IFPR).

3- DO PROCESSO SELETIVO:
O Processo seletivo será realizado no dia 04 de julho de 2018, conforme descrição a seguir:
–

29/06/2018 - Publicação e Divulgação do Edital;

–
30/06/2018 a 03/07/2018 - até as 23h59min - Recebimento das inscrições via e-mail da
coordenadora do projeto (mariam.pereira@ifpr.edu.br). Encaminhar os seguintes dados: nome
completo, e-mail para contato, o turno e horários disponíveis para o desenvolvimento do trabalho,
CPF, curso que está regularmente matriculado;
–
04/07/2018 às 18h00 – Entrevista dos candidatos inscritos.
Administrativo;
–

Local: Sala 07, Bloco

06/04/2017 – Resultado Final.

Maiores Informações: Falar com Patrícia Gomes / Máriam Trierveiler ou pelo e-mail:
patricia.gomes@ifpr.edu.br

___________________________________
Patrícia Pereira Gomes
Siape: 1239850
Coordenadora de Pesquisa e Extensão
*O original encontra-se assinado

