EDITAL 01/2018 - NÚCLEO DE ESTUDOS EM AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA DO
TERRITÓRIO VALE DO IVAÍ

A Profa. Dra. Ellen Rúbia Diniz, torna público o presente Edital de Seleção para compor um cadastro
reserva de bolsistas para atuarem nas ações do Projeto “Manutenção do Núcleo de Estudos em
Agroecologia e Produção Orgânica do Território Vale do Ivaí” aprovado na Chamada MAPA/MCTI/CNPq
02/2016.

1 Modalidades
1.1 Modalidade Apoio Técnico em Extensão no País – B
Área/Ação
1 Eventos do NEA e Analises de Laboratório
2 Banco de Sementes Crioulas
3 UDP Solos
4 Horta Pedagógica
5 Projeto Grupo de Consumidores
6 Agregação de Valor a Matérias-Primas de Origem Vegetal
1.2 Modalidade Iniciação Tecnológica e Industrial - B
Área/Ação
1 Análises de Laboratório
2 Banco de Sementes Crioulas
3 Recursos Hidricos

Orientador(a)
Quantidade
Gisele Fernanda Mouro
1
Ellen Rubia Diniz
1
Mateus J. Falleiros da Silva
1
Marcibela Stulp
1
Ellen Rubia Diniz
1
Marcibela Stülp
1

Orientador(a)
Gisele Fernanda Mouro/
Ellen Rubia Diniz
Ellen Rubia Diniz
Ricardo Rodrigues de Souza

Quantidade
2
1
1

1.3 A área de cada bolsa foi colocada no edital no sentido de orientar a escolha do bolsista, mas não deve
amarrar suas atividades.
1.4 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.

2 Modalidades de Bolsas
2.1 Apoio Técnico em Extensão no País (nível B) – ATP B
2.2.1 Finalidade:
Auxiliar o desenvolvimento de projeto mediante a participação de profissional técnico no apoio à execução,
por meio de atividades de trabalhos de laboratório, de campo e afins.
2.1.2 Requisitos para o bolsista:
a) Ter, no mínimo, ensino médio completo;
b) Dedicar-se 16 (dezesseis) horas semanais de acordo com as necessidades do projeto, conforme
definido em plano de trabalho e mais 4 (quatro) horas semanais de estudos dirigidos;
c) Ter experiência e domínio em atividades indispensáveis ao projeto;
d) Dedicar-se às necessidades do projeto, conforme definido em plano de trabalho;
e) Ter conta corrente no Banco do Brasil (pode ser aberta imediatamente após a divulgação do resultado
da seleção);
f) Conhecer e atender às normas (gerais e específicas) para a modalidade da bolsa. As normas estão
publicadas no site do CNPq (www.cnpq.br).
Critério mínimo: Profissional com nível médio completo, exercendo atividades técnicas de nível
intermediário e de média complexidade, exigindo supervisão, orientação e acompanhamento constantes.
2.1.3 Benefício
Mensalidade de R$400,00.
2.1.4 Vigência

Vigência de 8 meses, contados a partir do mês de abril/2018 estando sujeita à renovação de acordo com a
disponibilidade orçamentária e a critério da coordenação do projeto;
2.2 Iniciação Tecnológica e Industrial – ITI (Nível B)
2.2.1 Finalidade:
Estimular o interesse para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico em estudantes do nível médio.
2.2.2 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).
2.2.3 Benefício
Mensalidade de R$ 161,00.
2.2.4 Vigência
Vigência de 8 meses, contados a partir do mês de abril/2018 estando sujeita à renovação de acordo com a
disponibilidade orçamentária e a critério da coordenação do projeto;

3 Atividades a serem Desenvolvidas pelos Bolsistas
3.1 As atividades a serem desenvolvidas contemplam as ações de ensino, pesquisa e extensão planejadas
para a execução do Projeto, objeto deste edital.
3.2 Quaisquer dúvidas sobre as atividades que compreendem as ações, podem ser sanadas com o
orientador da área escolhida.

4 Inscrições e Seleção
4.1 Inscrições:
Início: 29/03/2018

Término: 03/04/2018 (até às 12 horas)

4.2 Local: no Câmpus Ivaiporã do IFPR, Bloco 1, Sala 5, diretamente com a Profa. Ellen Rúbia Diniz;
4.3 Documentos necessários:
- Ficha de inscrição (Anexo I deste Edital), e;
- Currículo Lattes atualizado e impresso.
4.4 A seleção será realizada através de entrevista e análise do currículo lattes;
4.4.1 Entrevistas:
- Período: 03 (período vespertino) a 04/03/2018, agendada diretamente com o Orientador da ação
escolhida.
4.5 Critérios de seleção:
- Afinidade e conhecimentos sobre a agroecologia;
- Ter 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.
4.6 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), como
também de migrar da bolsa ATP-B para a ITI-B, caso não haja candidatos que atendam as exigências da
modalidade.

5 Considerações Finais
5.1 O resultado da desta seleção será publicado atéa noite do dia 04 de abril de 2018 no Edital do Bloco 1
doIFPR, Câmpus Ivaiporã e/ou na página do IFPR Câmpus Ivaiporã (www.ivaipora.ifpr.edu.br).
5.2 Os candidatos selecionados deverão entregar para os orientadores de ações, impreterivelmente até
odia 5 de abril a seguinte documentação:
- Cópia do Documento de Identidade (RG);
- Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- 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
chamadoo próximo da lista de espera.
OBS: Todos os aprovados deverão ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes, pois só assim é possível
o cadastro da bolsa na Plataforma Integrada Carlos Chagas.
5.3 Cronograma:
01
Publicação do edital
02
04
05
06

Inscrições dos candidatos
Entrevistas (previsão)
Divulgação dos resultados (previsão)
Entrega dos documentos (máximo)

29/03/2018
29/03 a 03/04/2018
(até as 12 horas)
03e04/04/2018
(a combinar com o orientador(a) de ação
04/04/2018
05/04/2018
(até às 12 horas)

5.5 O bolsista poderá ser substituído a qualquer momento, pelo descumprimento do plano de trabalho ou a
critério do professor responsável.
5.6 A Coordenadora do Projeto encontra-se disponível, em tempo integral, durante o período de inscrições,
no Câmpus Ivaiporã do IFPR, para os esclarecimentos pertinentes.
Ivaiporã, 29 de março de 2018.

Profa. Dra. Ellen Rúbia Diniz
Instituto Federal do Paraná, Câmpus Ivaiporã
*O original encontra-se assinado.

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
Editais 01/2018 – 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:
( ) Bolsa ATP B
( ) Bolsa ITI B
Orientador (a):

2 DADOS PESSOAIS
Nome:
Escolaridade:

(
(

) ensino médio incompleto
( ) ensino médio completo
) ensino superior incompleto ( ) 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:

RG:

CPF:

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 ________________ de 2018.

Candidato: _____________________________________________________
(nome e assinatura)

4 PARA MENORES DE 18 ANOS:
Eu, ____________________________________________, portador do RG: _______________________e CPF:
________________________, responsável legal pelo estudante menor de 18 anos acima identificado, devidamente
matriculado no Instituto Federal do Paraná, Câmpus Ivaiporã, autorizo o referido aluno a se inscrever para a seleção
de bolsistas e caso seja aprovado,a desenvolver as atividades pertinentes ao projeto escolhido.
Declaro ainda que tenho ciência que a Profa. Gisele Fernanda Mouro está disponível para esclarecimentos quanto às
atividades do projeto.
Responsável: _____________________________________________________
(nome e assinatura)

