PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC JR. IFPR/CNPQ
EDITAL N.º 01/2020 – GPCA/CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA/IFPR CAMPUS PINHAIS

O Instituto Federal do Paraná – campus Pinhais, através da coordenação do projeto de pesquisa
intitulado “INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO COM PYTHON E METODOLOGIAS ATIVAS” do
Grupo de Pesquisa em Computação Aplicada - GPCA, vinculado ao curso Técnico em Informática
Integrado ao Ensino Médio do IFPR campus Pinhais, no uso de suas atribuições, torna público o
presente Edital, destinado ao processo seletivo de bolsista, para o projeto supracitado acima, de
Iniciação Científica – PIBIC JR. IFPR/CNPQ aprovado no Edital N.03/2020 – DIPE/PROEPPI.
1. DO OBJETIVO DO PROJETO
1.1 Pesquisar e testar metodologias ativas para o ensino de introdução à programação com
Python a fim de contribuir para a personalização dos processos de ensino e aprendizagem de
programação de computadores.

2. DAS VAGAS
2.1 01 (uma) vaga para estudante do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio
do IFPR campus Pinhais.

3. DA INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO
3.1 Estar regularmente matriculado e frequentando o Curso Técnico em Informática Integrado ao
Ensino Médio do IFPR campus Pinhais.
3.2 Não ter vínculo empregatício.
3.3 Ter disponibilidade para dedicação de 12 (doze) horas semanais para atividades de pesquisa.
3.4 Não ser beneficiário de outro tipo de bolsa do IFPR ou de qualquer outra instituição, exceto
com recursos oriundos da Política de Assistência Estudantil.
3.5 Poderão se inscrever no Processo Seletivo para concorrer à vaga do item 1 apenas os
candidatos que preencherem os requisitos deste edital. A inscrição para o Processo Seletivo de
candidatos deverá ser efetuada de forma remota, por email, no período de 03/09/2020 à
07/09/2020. Não serão aceitas inscrições posteriores ou com documentação faltante.
3.6 O candidato deverá encaminhar em formato PDF, no ato da inscrição, os seguintes
documentos,

para

o

endereço

lauriana.paludo@ifpr.edu.br:

eletrônico

da

Professora

Coordenadora

da

Pesquisa:

a. Ficha de inscrição preenchida (Anexo I deste edital);
b. Cópia do RG e CPF;
c. Declaração de matrícula atualizada;
d. Histórico escolar atualizado;
e. Cópia do cartão de conta corrente no Banco do Brasil (Não serão aceitas contas
poupança, de terceiros ou contas conjuntas);
3.7 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar qualquer espécie de
desconhecimento.

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA:
4.1 O bolsista exercerá suas atividades, sem vínculo empregatício com o IFPR, em regime de 12
(doze) horas semanais, sob supervisão da coordenação do projeto;
4.2 Estar regularmente matriculado no IFPR durante toda a vigência da bolsa;
4.3 Possuir frequencia igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) durante o prazo de
vigência da bolsa;
4.4 Apresentar histórico escolar com rendimento satisfatório durante o prazo de vigência da bolsa;
4.5 Apresentar a documentação necessária dentro do prazo vigente;
4.6 O bolsista realizará atividades de iniciação científica tais como, realização de revisão
bibliográfica e estado da arte, redação de relatórios técnicos e artigos científicos, preparação de
posteres e resumos, auxiliar no desenvolvimento de tutoriais e monitoria em atividades práticas
para testar as metodologias estudadas.
4.7 O bolsista deverá incluir o nome do coordenador e do Programa a que está vinculado em
publicações e trabalhos apresentados em eventos da área, inclusive com citação direta de órgão
de fomento ou convênio, quando for o caso;
4.8 Dedicar-se às atividades do projeto que lhe forem conferidas pela coordenação do mesmo;
4.9 Ressarcir ao IFPR, na forma da lei, eventuais bolsas recebidas indevidamente;
4.10 O bolsista deverá elaborar relatórios técnicos com supervisão da coordenação do projeto;
4.11 O não cumprimento de qualquer um dos requisitos implicará no desligamento do bolsista do
programa.

5. DO VALOR E VIGÊNCIA DA BOLSA
5.1 O valor da bolsa é de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por 12 (doze) meses.

6. DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO
6.1 A seleção do bolsista consistirá de análise dos requerimentos de inscrição e de entrevista a
ser realizada no dia 08/09/2020, por Skype, em horário individual que será encaminhado no email
de confirmação da inscrição.
6.2 Os candidatos habilitados serão classificados de acordo com o desempenho escolar,
entrevista e análise dos requerimentos de inscrição.
6.3 A convocação obedecerá a ordem de classificação.
6.4 Os editais do Processo Seletivo e resultados serão divulgados nas redes sociais e site do
IFPR campus Pinhais conforme cronograma estabelecido no item 7.

7. DO CRONOGRAMA
I.

Inscrições: 03/09/2020 à 07/09/2020

II. Entrevista: 08/09/2020 no horário encaminhado no email de confirmação da inscrição
III. Resultado Final: 09/09/2020
IV. Previsão de início das atividades: 15/09/2020

Pinhais, 01 de setembro de 2020.

_____________________________________________
Lauriana Paludo
Professora Coordenadora da Pesquisa
GPCA/Curso Técnico em Informática/IFPR campus Pinhais
SIAPE 1914314

O original encontra-se assinado na Coordenação do Curso.

ANEXO I – EDITAL N.º 01/2020 – GPCA/CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA/IFPR CAMPUS
PINHAIS – Ficha de Inscrição

Ficha de Inscrição para seleção de bolsista PIBIC JR. IFPR/CNPQ para o Projeto de
Pesquisa “INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO COM PYTHON E METODOLOGIAS
ATIVAS” aprovado no Edital N.03/2020 – DIPE/PROEPPI.

Nome:

RG:
Endereço Residencial: (rua/av./n./bairro/CEP):

Município:

Skype:

Telefone:

E-mail:

Curso:

Ano:

Possui vínculo empregatício?
( ) Sim

( ) Não

Assumo inteira responsabilidade pelas informações contidas neste formulário, sob as penas da
lei.

Pinhais, ____ de ________________ de _____.

______________________________________
Assinatura do estudante

