EDITAL 05/2017 IFPR – CAMPUS PARANAVAÍ - SELEÇÃO DE BOLSISTA
PRADI ÁREA DE BIOLOGIA
A professora Renata de Souza Panarari Antunes, da área de Biologia, torna público o
presente Edital para seleção de 01 (um) estudante de Ensino Médio para bolsa na
modalidade PRADI, cujas informações seguem abaixo:
Projeto

Coordenador/e-mail

Potencial de supressão de
Renata de Souza Panarari
plantas
daninhas
por
Antunes/renata.antunes@ifpr.edu.r
compostos naturais: Como
enfrentar a resistência

Bolsa

Nº de
vagas

CNPq

01

1. Finalidade do Edital
Selecionar 01 (um) aluno de Ensino Médio para atuar em projeto de pesquisa aprovado pelo
Edital 05/2017-PRADI do Instituto Federal do Paraná, que receberá bolsa na modalidade de
iniciação ao desenvolvimento tecnológico e inovação (PRADI), com dedicação de 12 horas
semanais.
2. Requisitos para o bolsista:
a) Ser estudante regularmente matriculado no 2º, 3º ou 4º ano do Cursos Técnicos
Integrados ao Ensino Médio de Informática ou Agroindústria do IFPR;
b) Não estar cursando disciplina de dependência ou ser repetente;
c) Não possuir vínculo empregatício;
d) Não ser beneficiário de bolsa estudantil;
e) Possuir frequência superior a 75% em todas as disciplinas cursadas;
f) Dedicar-se 12 semanais às necessidades do projeto;
g) Ter conta corrente no Banco do Brasil;
h) Participar em eventos de divulgação científica promovidos pelo IFPR.

2.1 Benefício
- Mensalidade de R$ 350,00.

2.2 Vigência
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- O período previsto para recebimento das bolsas será de maio a dezembro de 2017
(oito meses).
3. Seleção
O candidato será selecionado mediante uma avaliação escrita sobre o tema
do projeto no local e horário mencionados abaixo.
- Data: 25 de abril de 2017;
- Horário: 14h:30;
- Local: Sala 10 – Bloco 02, IFPR Campus Paranavaí.
4. Considerações Finais
4.1 O resultado desta seleção será publicado até as 17:00 do dia 26 de abril de 2017 na
página do IFPR-Campus Paranavaí (http://paranavai.ifpr.edu.br/).
4.2 O estudante selecionado deverá encaminhar até o dia 27 de abril para o
Coordenador do projeto:
- Cópia do RG, CPF e cartão bancário (obrigatoriamente Banco do Brasil);
- Termo único, devidamente preenchido e assinado pelo bolsista e pelo orientador (Anexo III
do edital);
- Declaração de matrícula em curso de nível médio do IFPR.
4.3. Ao resultado final não caberá interposição de recurso.
A coordenadora do projeto encontra-se disponível para os esclarecimentos
pertinentes.
Paranavaí, 23 de abril de 2017.

Profa. Dra. Renata de Souza Panarari Antunes
Instituto Federal do Paraná - Campus Paranavaí
Siape: 1803658
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