EDITAL Nº 10/2018 – COORDENADORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO / CAMPUS
UMUARAMA/ IFPR
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE PROJETO DE PESQUISA
PIBIC-JR e PIBIC (EDITAL Nº 04/2018 – PROEPI/IFPR)
A Coordenação de Pesquisa, Extensão e Inovação do Instituto Federal do Paraná, campus Umuarama
torna público que, no período de 14 de agosto 2018 a 16 de agosto de 2018, estarão abertas as
inscrições de candidatos a bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior
(PIBIC-Jr), regido pelo Edital N.04/2018 – PROEPI/IFPR, para atuação no seguinte projeto:

01) “Estudo sobre as ocupações das escolas públicas estaduais em 2016, a partir do município

de Umuarama-PR” (Coordenador: Paulo Alexandre Gaiotto; paulo.gaiotto@ifpr.edu.br)

1- REQUISITOS BÁSICOS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO PIBIC JR:













Aluno regularmente matriculado no IFPR- Umuarama.
Disponibilidade para cumprir 12 horas semanais, no caso do PIBIC-Jr.
Apresentar desempenho acadêmico satisfatório, com frequência mínima de 75%.
Não estar recebendo bolsas de outros Programas ou bolsas de outras Instituições.
Deverá elaborar, durante sua participação no projeto, relatórios parcial e final, sob a
orientação do servidor-orientador;
Poderá vincular-se a apenas um projeto de pesquisa;
Exercerá suas atividades sem nenhum vínculo empregatício;
Participar de eventos de divulgação científica promovidos pelo IFPR;
Deve possuir cadastro na plataforma Lattes do CNPq;
Divulgar o nome do IFPR, CNPq e da Fundação Araucária nas publicações;
Candidatos a bolsa PIBIC-Jr deverão estudantes dos cursos integrados ou
concomitantes.

2- INFORMAÇÕES SOBRE A BOLSA:
–

Conforme Edital nº 04/2018 – PROEPI/IFPR

3- DO PROCESSO SELETIVO:
O Processo seletivo será realizado conforme descrição a seguir:
–

14/08/2018 - Publicação e Divulgação do Edital.

–

14/08/2018 a 16/08/2018 – até as 23h59min - Recebimento das inscrições via e-mail para o
coordenador do projeto (paulo.gaiotto@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.

–

17/08/2018 no horário das 8h30 às 9h30 – Entrevista dos candidatos inscritos. Local: Sala da
Direção de Ensino, bloco administrativo.

–

17/08/2018 – Resultado Final.

Maiores Informações: Falar com Paulo Gaiotto (paulo.gaiotto@ifpr.edu.br) ou Patrícia Gomes
(patricia.gomes@ifpr.edu.br)

___________________________________
Patrícia Pereira Gomes
Siape: 1239850
Coordenadora de Pesquisa e Extensão
O ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO

