EDITAL 04/2017 - NÚCLEO DE ESTUDOS EM AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA DO TERRITÓRIO
VALE DO IVAÍ

As Profas. Dra. Ellen Rubia Diniz tornam público o presente Edital de seleção para compor um cadastro reserva de
bolsistas para atuarem na ação “Padronização de metodologia em análises de sementes” que compõe o projeto
“Manutenção do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica do Território Vale do Ivaí” - Chamada
MAPA/MCTIC/CNPq 02/2016.
1 Objetivo da ação
Padronizar metodologias para avaliação da qualidade de sementes em condição de laboratório.
2 Área
2.1 Modalidade Iniciação Tecnológica e Industrial - B
Área/Ação
1
Padronização de metodologia em análises de
sementes

Orientador(a)

Quantidade

Ellen Rubia Diniz

1

2.2 O trabalho do bolsista será direcionado pelo seu plano de trabalho, acordado entre a coordenadora do projeto e
o(a) orientador(a) de ação. O plano de trabalho poderá ser modificado a interesse da coordenadora do projeto e do
orientador(a) de ação, de forma a atender as metas e produtos contidos no projeto original aprovado pelo CNPq.
3 Modalidade da Bolsa
3.1 Iniciação Tecnológica e Industrial – ITI (Nível B)
3.1.1 Finalidade:
Estimular o interesse para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico em estudantes do nível médio.
3.1.2 Requisitos para o bolsista:
a) Estudante de nível médio regularmente matriculado;
b) Dedicar-se 8 (oito) horas semanais de acordo com as necessidades do projeto, conforme definido em plano de
trabalho;
c) não estar vinculado ao mercado de trabalho;
d) dedicar-se em tempo adequado às necessidades do projeto, conforme definido no plano de trabalho;
e) Conhecer e atender às normas (gerais e específicas) para a modalidade da bolsa. As normas estão publicadas no
site do CNPq (www.cnpq.br).
3.1.3 Benefício
Mensalidade de R$ 161,00.
3.1.4 Vigência
Vigência de 5 meses, contados a partir do mês de agosto/2017 estando sujeita à renovação de acordo com a
disponibilidade orçamentária e a critério da coordenação do projeto;
4 Atividades a serem Desenvolvidas pelos Bolsistas
4.1 As atividades a serem desenvolvidas contemplam as ações de ensino, pesquisa e extensão planejadas para a
execução do Projeto, objeto deste edital.
4.2 Quaisquer dúvidas sobre as atividades que compreendem as ações, podem ser sanadas com o orientador da área
escolhida.
5 Inscrições e Seleção
5.1 Inscrições:
Início: 31/07/2017

Término: 03/08/2017 às 12 hs.

5.2 Local: no Câmpus Ivaiporã do IFPR, Bloco 1, diretamente com a Profa. Ellen Rúbia Diniz.

5.3 Documentos necessários:
- Ficha de inscrição (Anexo I deste Edital);
- Currículo Lattes atualizado e impresso;
- Cópia do Documento de Identidade (RG);
- Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- Cópia do histórico escolar;
- Cópia do comprovante da Conta Corrente do Banco do Brasil (pode ser entre após a seleção).
5.4 A seleção será realizada através de uma prova escrita, entrevista e análise do currículo lattes.
5.4.1 Prova escrita:
- 03/07/2017, 13:30 horas, Bloco 1 (miniauditório) com a Profa. Ellen Rúbia Diniz.
5.4.2 Entrevistas:
- 03/07/2017 logo após a prova escrita.
5.5 Critérios de seleção:
- Afinidade e conhecimentos sobre a agroecologia;
- Afinidade para trabalho em laboratório;
- Experiência em projetos de pesquisa e extensão;
- Conhecimentos básicos em informática que garantam a efetivação da ação;
- Horários compatíveis para a realização das atividades do projeto.
5.6 A coordenadora reserva-se o direito de não preencher todas as vagas caso avalie que não houve candidatos com
perfil adequado para o cumprimento das atividades propostas na(s) ação(ões).
6 Considerações Finais
6.1 O resultado da desta seleção será publicado até o dia 04 de março de 2017 até às 19 horas no Edital do Bloco 1
do IFPR, Câmpus Ivaiporã e/ou na página do IFPR Câmpus Ivaiporã (www.ivaipora.ifpr.edu.br).
6.2 Os candidatos selecionados deverão entregar para a orientadora, impreterivelmente até o dia 05 de agosto até às
14 horas a seguinte documentação:
- Cópia do comprovante da Conta Corrente do Banco do Brasil.
O candidato que não entregar a documentação até a data estipulada será desclassificado e será chamado o próximo
da lista de espera.
6.3 Cronograma:
01
Publicação do edital
02
Inscrições dos candidatos
03
04
05

Prova escrita
Entrevistas
Divulgação dos resultados (previsão)

31/07/2017
31/07/2017 a 03/08/2017
(até as 12 horas)
04/08/2017
Bloco 1- miniauditório
04/08/2017
(após a prova escrita)
04/08/2017

6.4 O bolsista poderá ser substituído a qualquer momento, pelo descumprimento do plano de trabalho ou a critério do
professor responsável.
6.5 Dúvidas procurar a Professora Ellen Rúbia Diniz.
Ivaiporã, 31 de julho de 2017.

Profa. Dra. Ellen Rubia Diniz
Instituto Federal do Paraná, Câmpus Ivaiporã

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
Editais 02/2017 – NEA Território Vale do Ivaí
1 VAGAS QUE PRETENDO CONCORRER:
Projeto: “Manutenção do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica do Território Vale do Ivaí” Chamada MAPA/MCTIC/CNPq 02/2016” ação: Padronização de metodologia em análises de sementes
( ) Bolsa ITI B
Orientador (a):

2 DADOS PESSOAIS
Nome:
Escolaridade:

(
(

) ensino médio incompleto
) ensino superior incompleto

(
(

) ensino médio completo
) ensino superior completo

Formado ou Cursando Curso Técnico

( ) não

(

) sim, qual curso?

Formado ou Cursando Ens. Superior

( ) não

(

) sim, qual curso?

Sexo: ( ) Feminino

(

) Masculino

Data de Nascimento:

E-mail:

Telefone:

(

/

)

Endereço:
Complemento:

/

Nº
Bairro:

Cidade/UF:

CEP:

3 DECLARAÇÃO
Para fins de inscrição no edital supracitado, declaro que:
- Tenho conhecimento dos termos do Edital, objeto desta inscrição;
- As bolsas não geram vínculo empregatício com a instituição, tão pouco com a fonte de fomento;
- A seleção não gera obrigatoriedade de contratação.

Ivaiporã, _____ de julho de 2017.

Candidato: _____________________________________________________
(nome e assinatura)

OBS: Anexar:
- Currículo Lattes atualizado e impresso;
- Cópia do Documento de Identidade (RG);
- Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- Cópia do histórico escolar:
- Cópia do comprovante da Conta Corrente do Banco do Brasil.

