EDITAL 27/2018 – CAMPUS PARANAVAÍ
SELEÇÃO DE BOLSISTA PIBIC-JR PARA O PROJETO KimikArte: a utilização de HQs
como método de ensino e divulgação científica APROVADO PELO EDITAL PROEPI
04/2018
A coordenadora do projeto de pesquisa KimikArte: a utilização de HQs como método
de ensino e divulgação científica, Tatyane Caruso Fernandes, torna público o presente edital
para seleção de 01 estudante do Ensino Médio para bolsa na modalidade PIBIC-Jr.
Bolsa/valorR$ Dedicação
IFPR/350,00

12 horas

N° de vagas
1

1. Requisitos para o bolsista
1.1 Estar regularmente matriculado em curso técnico do ensino médio do IFPR e
possuir frequência igual ou superior a 75% em todas as disciplinas.
1.2 Não estar cursando o último período.
1.3 Não ter vínculo empregatício.
1.4 Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq.
1.5 Não possuir bolsa de outros programas ou outras instituições.
1.6 Ter conta corrente em seu nome no Banco do Brasil.
1.7 Ter disponibilidade para dedicar-se à carga horária do projeto.
1.8 Gostar de desenhar.

2. Vigência da bolsa
A vigência da bolsa será de 12 meses.

3. Seleção
3.1 O candidato deverá trazer no dia da entrevista histórico escolar atualizado.
3.2 O candidato também deve trazer um portfólio de seus desenhos (físico ou digital).
3.3 Os candidatos deverão comparecer ao local e horário indicados com no mínimo 15
minutos de antecedência para preenchimento da ficha de inscrição, que será
disponibilizada no local pela coordenadora do projeto.
3.4 A seleção será realizada mediante entrevista no local e horário mencionados
abaixo.
Data: 08/08/2018

Horário: 13h
Local: sala 3, bloco 2
3.5 Critérios avaliados na entrevista:
Critério

pontuação

Conhecimento na área do projeto

30

Afinidade com o tema

40

Portfólio

30

4. Considerações finais
4.1 O resultado desta seleção será publicado até as 17:00h do dia 09/08/2018 no site
do IFPR, Campus Paranavaí.
4.2 O estudante selecionado deverá entregar para a coordenadora do projeto, até o dia
10/08/2018, preferencialmente às 14:00h, a seguinte documentação:
a) Ficha de inscrição do bolsista (anexo II);
b) Cópia de RG e CPF;
c) Cópia do cartão de conta corrente no Banco do Brasil (não serão aceitas conta
poupança, de terceiros ou contas conjuntas);
d) Histórico escolar atualizado;
e) Declaração de matrícula em curso técnico do IFPR;
f) Termo de compromisso e Responsabilidade conjunto (anexo III);
g) Declaração de que não possui vínculo empregatício ou outra modalidade de
bolsa (anexo IV);
h) Autorização dos pais ou responsáveis no caso de estudantes menores de idade
(anexo V);
i) Questionário inicial para bolsista de Iniciação científica (anexo VI).
4.3 O aluno aprovado em 1º lugar deve procurar a orientadora para ter acesso aos
anexos descritos acima.
4.4 Ao resultado final não caberá interposição de recurso.

Paranavaí, 06 de agosto de 2018

Tatyane Caruso Fernandes
Instituto Federal do Paraná – Campus Paranavaí
SIAPE: 3008156

