EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA
O Prof. Mateus José Falleiros da Silva, torna público o presente Edital para seleção de estudante bolsista.
1 Finalidade do Edital
Selecionar estudante bolsista para atuar em projeto da Área de Recursos Naturais - Agroecologia, no IFPR
Câmpus Ivaiporã.
2 Número, Valor e Vigência das Bolsas
2.1 O número, a vigência e o valor da bolsa estão discriminados no quadro abaixo:
Coordenador)

Mateus José
F. da Silva

Projeto

Edital

“Avaliação da
disponibilidade de
fósforo em solo
fertilizado com
Leucena (Leucaena
leucocephala Lam.)
de Wit e tratado com
preparados
homeopáticos”

Edital 03/2016 –
PROEPI/IFPR Programa
de
Apoio
ao
Desenvolviment
o Tecnológico e
Inovação

Nº de
Bolsistas

1

Vigência

Valor mensal
(R$)

Tempo de
dedicação
semanal
(contrapartida)

Maio de
2016 a
Janeiro de
2017.

350,00 (nível
médio);
400,00 (nível
superior

12 horas (nível
médio); 20
horas (nível
superior)

2.2 O número e a vigência das bolsas poderão ser alterados de acordo com a especificidade de cada edital e com
a fonte financiadora.
3 Atividades a serem Desenvolvidas pelo Bolsista
3.1 As atividades a serem desenvolvidas pelo estudante bolsista são as previstas no projeto, podendo sofrer
alterações de acordo com as necessidades.
3.2 Além das atividades específicas de cada projeto, os bolsistas deverão realizar atividades obrigatórias exigidas
pelos respectivos Editais e atividades conjuntas do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica do
Vale do Ivaí.
3.3 Quaisquer dúvidas sobre as atividades que compreendem cada projeto, objetos do presente Edital, podem ser
sanadas com o Coordenador antes do início das etapas da seleção.
4 Método e Critérios de Seleção
4.1 A seleção será realizada através de entrevista individual.
4.1.1 Entrevista individual:
- Data: 09 de maio de 2016,
- Horário: 10h 50min
- Local: Sala de bolsistas – Bloco administrativo – Primeiro andar - IFPR Câmpus Ivaiporã.

4.3 Critérios de seleção:
- Conhecimento sobre o tema do projeto;
- Afinidade ao tema, demonstrado com trabalho voluntário no projeto, ou fazendo deste sua opção como

Projeto Integrador, anteriormente à divulgação da bolsa;
- Conhecimentos de informática suficientes para desenvolver as atividades do projeto almejado;
- Horários compatíveis para a realização das atividades do projeto.
4.4 Critérios de desempate:
Em caso de empate, terão prioridade para atuarem no projeto:
- Estudante matriculado no Curso Técnico em Agroecologia;
- Estudante filho de agricultor ou de trabalhador na agricultura, ou ainda, trabalhador na agricultura ou
agricultor.
5 Inscrições
5.1 Será considerado candidato inscrito aquele que assinar a lista de presença disponível na secretaria do campus
até as 10h 50min do dia 09 de maio de 2016.
6 Considerações Finais
6.1 O resultado da desta seleção será publicado a partir do dia 09 de maio de 2016, às 14 horas, no Edital do
Bloco Administrativo – 1º andar do Bloco Administrativo do IFPR, Câmpus Ivaiporã.
6.2 Cronograma:
01

Publicação do Edital

05/05/2016

02

Entrevistas (agendamento individual)

09/05/2016

03

Divulgação dos resultados (previsão)

09/05/2016 às 14 horas

04

Entrega dos documentos (máximo)

10/05/2016 – até às 10 horas

6.3 O estudante selecionado deverá apresentar-se ao orientador do projeto no campus, no dia 10/05/2016
(segunda-feira), às 10 horas, munido da seguinte documentação:
- Comprovante de dados da conta corrente do Banco do Brasil;
- Cópia do RG, CPF e Cartão Bancário de conta do Banco do Brasil, e Declaração de Matrícula atualizada
(as cópias devem ser autenticadas pela secretaria).
- O preenchimento de Termo Único e ciência e autorização do responsável (no caso de menores de 18
anos), e demais documentos conforme modelo disponível no edital do PRADI-IFPR, ou a ser fornecido pelo
orientador;
6.3.1. A conta bancária deverá ser do Banco do Brasil, do tipo conta corrente e em nome do estudante.
6.4 O coordenador do projeto, objeto deste Edital, encontra-se disponível para os esclarecimentos pertinentes.
Ivaiporã, 05 de maio de 2015.

Prof. Dr. Mateus José Falleiros da Silva
Instituto Federal do Paraná, Câmpus Ivaiporã

