EDITAL 30/2018 – IFPR CAMPUS PARANAVAÍ
SELEÇÃO DE BOLSISTAS
A coordenação do projeto de pesquisa e inovação, designado abaixo, aprovado no Edital 09/2018 PROAP, do Instituto Federal do Paraná – Campus Paranavaí, torna público o presente Edital para seleção
de estudante bolsista.
1 - Finalidade do Edital
Selecionar bolsista para atuarem no projeto de pesquisa, extensão e inovação.
2 – Requisitos gerais para o bolsista:
a) não possuir relação de parentesco de até 2º grau com nenhum dos coordenadores da proposta;
b) estar regularmente matriculado no IFPR;
c) não ter vínculo empregatício;
d) não possuir bolsa de outros programas do IFPR e outras modalidades de bolsa;
e) possuir frequência escolar igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento);
f) apresentar histórico escolar com rendimento satisfatório;
g) ter currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq (últimos seis meses);
h) ter conta corrente individual no Banco do Brasil para recebimento dos valores referentes à bolsa;
i) apresentar toda a documentação necessária, dentro do prazo previsto;
j) ressarcir o IFPR, na forma da lei, eventuais bolsas recebidas indevidamente.
2.1 Benefício
- Mensalidade de R$ 350,00.
2.2 Vigência
A bolsa terá vigência de até 8 (oito) parcelas; sendo 4 (quatro) parcelas de agosto a novembro de 2018 e
4 (quatro) parcelas de fevereiro a maio de 2019, podendo ser interrompida por solicitação do/a
coordenador/a ou do/a bolsista.
3 Projeto

Projeto

Coordenador

Número de Requisito
bolsas

RealSolids II – aplicativo Viviane Moretto da 01
mobile para ensino de sólidos Silva Fuly
geométricos

Estudante regularmente matriculado
em cursos do IFPR - Campus
Paranavaí
Preferencialmente
ser
aluno
voluntário de projetos

Coordenadora: Viviane Moretto da Silva Fuly
E-mail:viviane.fuly@ifpr.edu.brr
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4. Seleção
A seleção será realizada por meio de entrevista.
- Data: 17 de Agosto de 2018;
- Horário: 15h30;
- Local: Sala 4 – Bloco 02, IFPR Campus Paranavaí;
-Trazer a ficha de Inscrição de Candidato a Bolsista (ANEXO I) devidamente preenchida e assinada.
5. Considerações Finais
5.1 O resultado desta seleção será publicado até as 12h do dia 20 de Julho de 2018 no Mural do Bloco 2 do
IFPR, Campus Paranavaí.
5.2 O estudante selecionado deverá encaminhar até o dia 20 de Agosto de 2018
 Cópia de RG e CPF do bolsista;
 Cópia do cartão de abertura de conta corrente no Banco do Brasil juntamente com todos os dados
bancários (Serão aceitas, somente, contas abertas no Banco do Brasil);
 Declaração de matrícula do estudante do IFPR;
 Histórico Escolar atualizado.
 Ficha de Inscrição do Bolsista (Anexo II);
 Termo de Compromisso e Responsabilidade Conjunto, devidamente preenchido e assinado
pelo bolsista e pelo orientador (Anexo III);
 Declaração de que o bolsista não possui vínculo empregatício ou outra modalidade de bolsa
(Anexo IV)

A coordenadora do projeto citado encontra-se disponível para os esclarecimentos pertinentes.
Paranavaí,14 de Agosto de 2018.
*O original encontra-se assinado.

Profa. Viviane Moretto da Silva Fuly
Instituto Federal do Paraná, Campus Paranavaí
Siape: 2213350
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO A BOLSISTA
Projeto: RealSolids II – aplicativo mobile para ensino de sólidos geométricos
Nome completo:_____________________________________________________________
Curso:________________________________________________Ano no curso:__________
E-mail: ____________________________________________________________________
Telefone para contato: ________________________________________________________
Assinale os dias e turnos, indicando o número de horas disponíveis em cada um (fechar de 12h por
semana)

Data: ____/___/_______

Assinatura do candidato: -------------------------------------------------------
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ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO DO BOLSISTA

1. Identificação do Projeto
Título do Projeto:______________________________________________________
Vigência da Bolsa: ____/_____/_______ a ____/_____/________
2. Identificação do professor orientador
Nome:______________________________________________________________________
CPF: ________________________
Telefone para contato: (___) _____-_____
E-mail (Institucional):__________________________________________________________
Link para o Currículo Lattes:___________________________________________________
3. Identificação do estudante bolsista
Nome:______________________________________________________________________
Curso: ___________________________________________ Semestre/Ano:______________
Ingresso por cota? Qual?_______________________________________________________
E-mail: _______________________________________________ Fone: (___) _____-_____
CPF: ___________________________ RG: __________________________________
Data de nascimento: ____/ ____/ _________
Link para o Currículo Lattes:_______________________________________________________
Nome da mãe:_________________ _________________________________________________
Nome do pai: __________________________________________________________________
Endereço:_______________________________________________________________________
4. Dados bancários do bolsista
Banco: Banco do Brasil - 001
Agência: ____________Conta corrente: ______________________ Operação: ______
Paranavaí, _____de _________________ de 2018.

_______________________________
Assinatura do(a) Orientador(a)
_______________________________
Assinatura do Estudante Bolsista
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ANEXO III
TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE CONJUNTA

Projeto de atuação:
Vigência da Bolsa: ____/_____/_______ a ____/_____/________
IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE BOLSISTA
Nome do(a) Bolsista:
Nº de matrícula:

Curso:

Link para o currículo lattes:
Sexo: ( ) Feminino

( ) Masculino

Data de Nascimento:

Carteira de Identidade:

/

CPF:

E-mail:

Telefone: (

Endereço:
Complemento:

/

)
Nº

Bairro:

Cidade/UF:
Conta corrente do Banco do Brasil nº

IDENTIFICAÇÃO DA COORDENAÇÃO:
Nome do Coordenador:
SIAPE:
Telefone para contato: ( )
E-mail (Institucional):
Link para o Currículo Lattes:
Nome do Vice-Coordenador:
SIAPE:
Telefone para contato: ( )
E-mail (Institucional):
Link para o Currículo Lattes:

CEP:
Agência nº

CPF:

CPF:

1. São deveres do bolsista:
1.1. Ser estudante do IFPR, regularmente matriculado no IFPR – Campus Paranavaí;
1.2. Não possuir vínculo empregatício;
1.3. Não ser beneficiário de outro tipo de bolsa do IFPR ou de qualquer outra instituição;
1.4. Cumprir a quantidade de horas previstas no Edital nº ____/2018;
1.5. Cumprir as atividades estabelecidas em seu plano de trabalho.
2. São deveres do Bolsista e Professor Orientador:
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2.1. Cumprir todas as normas contidas no Edital nº ___/2018 da Coordenação de Pesquisa e Extensão;
2.2. Ter currículo Lattes atualizado;
2.3. Informar, no prazo de até 10 dias, à Coordenação de Pesquisa e Extensão sobre possíveis ocorrências,
como exemplos: conclusão ou desistência do curso (bolsista); afastamentos e licenças; transferência de campus;
exoneração da instituição (professor orientador) e demais motivos.
2.3.1. Caso haja necessidade de desligamento, apresentar nessa ocasião relatório de atividades e carta de
desligamento.
2.4. Participar integralmente das atividades propostas pela Coordenação de Pesquisa e Extensão do campus.
2.5. Entregar conforme cronograma previsto no Edital supracitado, relatórios de atividade, certificados e produção
acadêmica.
Declaram estar cientes de que o não cumprimento deste termo implica no cancelamento da bolsa concedida.
Paranavaí, _____de _________________ de 2018.
Local e data

_____________________________________
Assinatura do Servidor Orientador
(Coordenador)

_____________________________________
Assinatura do Servidor Orientador
(Vice-coordenador)

__________________________________
Assinatura do Bolsista

ESPAÇO PARA CIÊNCIA DO RESPONSÁVEL POR ESTUDANTE MENOR DE 18 ANOS
Eu, ____________________________________________________, declaro estar ciente do presente Termo de
Compromisso
e
Responsabilidade
Conjunta
firmado
por______________________________________________________________________________ e por seus
professores orientadores.
___________________________________
Assinatura do Responsável pelo Bolsista
___________________________________
Coordenador de Pesquisa e Extensão

___________________________________
Diretor Geral
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU OUTRA MODALIDADE DE BOLSA
Eu, _______________________________________________________________________, portador do
RG:_________________________ e CPF:______________________________, matriculado regularmente
no curso _________________________________________________, do Campus Paranavaí, declaro para
os devidos fins não possuir qualquer vínculo empregatício ou usufruir de qualquer outra modalidade de bolsa
durante o período de vigência da bolsa pleiteada a partir do Edital nº __/2018 da Coordenação de Pesquisa
e Extensão do IFPR – Campus Paranavaí. Declaro ainda que estou ciente de que o não cumprimento deste
termo implica no cancelamento da bolsa concedida.

Paranavaí, _____de _________________ de 2018.

__________________________________
Assinatura do Bolsista
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