EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O EDITAL DA PROEPPI 02/2018 - CAMPUS
PARANAVAÍ
SELEÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROJETO “PROSPECÇÃO DE

HERBICIDAS SELETIVOS NATURAIS E BIODEGRADÁVEIS COM ATUAÇÃO NA VIA DOS
FENILPROPANOIDES”, DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (PRADI) DA ÁREA DE BIOLOGIA, APROVADOS PELO
EDITAL DA PROEPPI 02/2018

A coordenadora do projeto “Prospecção de herbicidas seletivos naturais e biodegradáveis com atuação na
via dos fenilpropanoides” da área de Biologia, torna público o presente Edital para seleção de 01 (um)
estudante de Ensino Médio Técnico para bolsa na modalidade PRADI, conforme dados abaixo:
Projeto

Coordenador/e-mail

Prospecção
de
herbicidas
Vanessa Monteiro/
seletivos
naturais
e
vanessa.monteiro@ifpr.edu.br;
biodegradáveis com atuação na
Vice-coordenadora: Renata
via dos fenilpropanoides
de Souza Panarari

Bolsa

Nº de
vagas

PRADI –
Médio

01

Requisito
para o
estudante
Matriculado
no 1º, 2º, 3º
ou 4º ano de
curso médio
técnico

renata.antunes@ifpr.edu.br
1 - Finalidade do Edital
Selecionar 01 (um) aluno para substituir um bolsista formando, no projeto “Prospecção de herbicidas
seletivos naturais e biodegradáveis com atuação na via dos fenilpropanoides”, aprovado pelo Edital Interno
Unificado 02/2018 da Agência de Inovação - PROEPPI do Instituto Federal do Paraná, que já se encontra
em andamento. O aluno selecionado 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 do Ensino Médio Integrado, regularmente matriculado no IFPR;
b) Não estar cursando disciplina de dependência ou ser repetente;
c) Não estar vinculado a outro projeto de pesquisa;
d) Não ser beneficiário de bolsa estudantil;
e) Possuir frequência superior a 75% em todas as disciplinas cursadas (exceto para alunos do 1º ano);
f) Dedicar-se 12 horas semanais às necessidades do projeto;
g) Ter conta corrente no Banco do Brasil;
h) Participar em eventos de divulgação científica promovidos pelo IFPR;
i) Possuir currículo cadastrado na plataforma lattes do CNPq.
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2.1 Benefício
- Mensalidade de R$ 350,00.

2.2 Vigência
- A duração da bolsa será de 5 meses.
3. Seleção
O candidato deverá trazer no dia da entrevista histórico escolar atualizado.
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 pelo coordenador
de cada proposta.
A seleção será realizada mediante uma entrevista no local e horário mencionados abaixo.
- Data: 13 de fevereiro (4ªfeira) de 2019;
- Horário: 14h:00;
- Local: Sala 1 – Bloco 02, IFPR Campus Paranavaí.

3.1 Critérios avaliados na entrevista:
- Conhecimento na área do projeto;
- Afinidade com o tema;
- Horários compatíveis para a realização das atividades do projeto.
4. Considerações Finais
4.1 O resultado desta seleção será publicado até as 17:00 do dia 14 de fevereiro de 2019 no site do IFPR,
Campus Paranavaí.
4.2 O estudante selecionado deverá encaminhar até o dia 18 de fevereiro todos os documentos
requeridos pelo edital para o Coordenador do projeto a ser enviados para o e-mail do candidato, para
garantir o recebimento da bolsa.
4.3. Ao resultado final não caberá interposição de recurso.
A coordenadora do projeto encontra-se disponível para os esclarecimentos pertinentes.

Paranavaí, 07 de fevereiro de 2019.
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Profa. Msc. Vanessa Monteiro
Instituto Federal do Paraná, Campus Paranavaí
Siape: 1972263
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