EDITAL N° 13/2017 - IFPR - CAMPUS PINHAIS

EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA - PIBIC-Jr
Conforme item 9. Do Processo de Seleção de Bolsista do Edital nº 15/2016 PROEPI, inicia−se o
processo de inscrição para a seleção de 1 (um/a) bolsista para atuar no Projeto de Pesquisa:
"Planejamento urbano e Educação Ambiental: as hortas escolares e urbanas como fomentadoras
do Desenvolvimento Sustentável", projeto matriculado no COPE do campus Pinhais
n°23411.007106/2015-92, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior
(PIBIC-Jr). Coordenado por Felipe Comitre e vice coordenado por Magda Luiza Mascarello.
DAS BOLSAS

Art.1. A vigência das bolas é de 9 (nove) meses para bolsistas IFPR e 12 (doze) meses para
bolsistas CNPq, com início em março de 2017.
DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA
Art.2. Serão requisitos para a seleção de bolsista::

I. Estar regularmente matriculado em curso técnico do IFPR e não possuir frequência inferior a
75% em qualquer uma das disciplinas cursadas.
II. Não ter vínculo empregatício.

III. Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq.

IV. Desenvolver em conjunto com seu orientador plano de atividades da pesquisa a ser
realizada, com dedicação de 12 (doze) horas semanais.
V. Ter conta corrente no Banco do Brasil.

DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS

Art.3. A inscrição do bolsista se dará por Ficha de Inscrição do Candidato, com os professores
Felipe Comitre e Magda Luiza Mascarello até o dia 17/02/2017 às 13h.
I. O interessado deverá entregar uma carta de intenções, com no mínimo 10 e no máximo 30
linhas, dizendo como o (a) aluno (a) pensa em contribuir com o projeto e citando ideais de
trabalho, a ser entregue no dia da entrevista.
II. O candidato deverá participar de entrevista que ocorrerá no dia 20/02/2017 às 14h.
DA CLASSIFICAÇÃO

Art4. Serão os critérios para a classificação dos candidatos:
I. Carta de intenções – 0 a 10 pontos
II. Entrevista – 0 a 10 pontos

DO RESULTADO

Art5. Os resultados serão divulgados no dia 20/02/2017 às 18h nos murais informativos do
campus Pinhais.
Pinhais, 15 de fevereiro de 2017.
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Assinatura do Professor Coordenador do Projeto
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Assinatura da Professora Vice Coordenadora do Projeto

