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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - CAMPUS PATO
BRANCO

Central de Análises do Campus Pato Branco

 

EDITAL Nº 01/2022

Seleção de Estagiário Nível Superior para o LabMult Central de Análises e Laboratório de Qualidade
Agroindustrial (LAQUA)

 

O Laboratório Mul�usuário Central de Análises, homologado ins�tucionalmente pelo
Comitê de Laboratórios Mul�usuários, vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (CLabMult-
PROPPG), comunica que no período de 11 a 15 de abril de 2022 estarão abertas as inscrições de
candidatos a concorrer por 01 (uma) vaga de estagio, nível superior, com recursos da UTFPR-PB de acordo
com os procedimentos e critérios descritos abaixo.

 

1. CARACTERIZAÇÃO DAS BOLSAS                                                     

1.1 A bolsa de estágio des�na-se a candidato (a) que tenha curso de graduação concluído e consis�rá em
06 cotas no valor mensal de R$ 1.665,22, com possibilidade de renovação. O período total de estágio não
poderá exceder 2 anos.

1.2 São requisitos para os candidatos:

a) Ter concluído curso de graduação em Química e áreas afins;

b) Estar devidamente matriculado em Programa de Pós-Graduação Stricto sensu de Ins�tuição de Ensino
Superior;

c) Os estagiários deverão exercer suas a�vidades em regime de 30 horas semanais, exclusivamente no
LabMult Central de Análises (CA) e Laboratório de Qualidade Agroindustrial (LAQUA) da UTFPR;

d) Estar desvinculado (a) de qualquer outra modalidade de bolsa ou vínculo emprega�cio de qualquer
natureza durante a vigência do estágio.

 

2. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO

Os candidatos deverão realizar suas inscrições no período de 11 a 15 de abril de 2022, preenchendo o
formulário (anexo A) e anexando ao formulário uma cópia atualizada de seu currículo la�es
DOCUMENTADO e com a pontuação previamente calculada – conforme anexo B (em documento único e
formato pdf). Ambos os documentos devem ser encaminhados para os e-mails: centralanalises-
pb@u�pr.edu.br e centraldeanalisespb@gmail.com. Os candidatos receberão um e-mail com a
confirmação do recebimento da inscrição.

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

3.1 Será ofertada uma (01) vaga para estagiário nível superior. Caso mais vagas sejam necessárias, mais
candidatos serão chamados respeitando a ordem de classificação.
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3.2 A seleção dos candidatos será realizada através da avaliação do currículo la�es (peso 4,0) e
experiência na área de atuação (peso 6,0). A pontuação do currículo la�es será calculada segundo
critérios estabelecidos no Anexo B.

 

4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSO

4.1 Os resultados serão divulgados na página da Central de Análises no dia 21 de abril de 2022 onde
constarão demais informações sobre o processo de contratação.

4.2 Após a divulgação dos resultados da classificação, o proponente poderá interpor recurso em relação
ao resultado das propostas preliminarmente contempladas, até a data prevista no item 5.

4.3 O recurso deverá estar fundamentado e ser encaminhado via e-mail: centralanalises-
pb@u�pr.edu.br e centraldeanalisespb@gmail.com.

4.4 Os recursos interpostos serão analisados e respondidos por membros do Comitê Gestor da Central de
Análises, de acordo com o cronograma do item 5 deste edital.

4.5 Os candidatos às bolsas previstas neste Edital declaram conhecer seu teor e concordar com suas
regras.

 

5. DATAS IMPORTANTES

5.1 Período de Inscrição conforme item 1 De 11 a
15/04/2022

5.2 Resultado da seleção 21/04/2022

5.3 Interposição de Recursos 25/04/2022

5.4 Divulgação do resultado dos recursos interpostos e do resultado final do
Edital 27/04/2022

 
Pato Branco, 05 de abril de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) TATIANE LUIZA CADORIN
OLDONI, SUPERVISOR(A), em (at) 05/04/2022, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília (according to
official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) EMERSON GIOVANI CARATI,
DIRETOR(A), em (at) 06/04/2022, às 09:02, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-
Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) SIMONE BEUX, PROFESSOR
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to official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.
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Anexo A do EDITAL № 01/2022

 

FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL 01/2022
Seleção de Estagiário Nível Superior
 
NOME COMPLETO:
CURSO DE FORMAÇÃO:
CURSO STRICTO SENSU MATRICULADO:
E-MAIL:
 
Descreva a experiência prévia que possui na operação de equipamentos instrumentais de
análise:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 
Obs: anexar cópia atualizada do currículo la�es documentado
Para a comissão preencher após a classificação
CLASSIFICAÇÃO:___________
 
 

 

Anexo B do EDITAL № 01/2022                                                        
1. Critérios para a pontuação do Currículo La�es                                                                                                       
 
As a�vidades descritas nos currículos serão valoradas de acordo com a pontuação con�da neste anexo. O número de
pontos ob�dos será conver�do em nota de zero a dez. Ao candidato que ob�ver maior pontuação será atribuída a
nota 10,0 (dez). O período para comprovação deve considerar o período de 2017-2021 (úl�mos cinco anos).
 
1.1 Produção de conteúdo bibliográfico e tecnológico (deve ser considerado o Qualis em Química)

A�vidade
Pontos
por
ocorrência

Declarados
Página(s) em que
se encontram o(s)
comprovante(s)

Confirmados
pela
comissão

a) Ar�go publicado ou aceito* em
periódico cien�fico listado no Qualis
CAPES

A1 10    
A2 8,5    
B1 7,0    
B2 5,5    
B3 4,0    
B4 2,5    
B5 1,0    
C 0,7    

b) Ar�go publicado em periódico
cien�fico não listado no
QUALIS/CAPES.

internacional 1,0    

nacional 0,5    

* Comprovar por meio da carta de aceite do editor-chefe ou número DOI do ar�go.
** A dis�nção entre nacional e internacional será feita a par�r do idioma de publicação.
***Necessariamente com ISBN
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1.2 Publicações em eventos

A�vidade Pontos
Pontuação
máxima por
a�vidade

Declarados

Página(s) em que
se encontram
o(s)
comprovante(s)

Confirmados
pela
Comissão

a) Trabalho
completo***

Internacional/Nacional* 1,0 4,0    
regional/local** 0,3 1,0    

b) Resumo
(simples ou
expandido)***

Internacional/Nacional* 0,5 2,0    

regional/local 0,2 1,0    

*Evento Nacional ou Internacional: encontros, congressos, workshops e afins, organizados por sociedades
específicas de área e cujo comitê possua membros de diversas ins�tuições, diversos estados brasileiros ou diversos
países.
** Evento local ou regional: encontros, congressos, workshops e afins, sempre que organizados por ins�tuição
individual, e/ou cujo comitê possua apenas membros locais e regionais.
***Comprovar o �po do Resumo/Trabalho – através da cópia do cer�ficado do evento e cópia da página do evento
onde indica se é resumo simples ou trabalho completo.
 
1.3 Pontuação de experiência profissional
 

Discriminação da a�vidade Pontos
Pontuação
máxima por
a�vidade

Declarados
Página(s) em que se
encontram o(s)
comprovante(s)

Confirmados
pela
Comissão

a) Monitoria* 0,3 1,0    
b) Iniciação cien�fica/tecnológica* 0,5 -    
c) A�vidade técnica – estágio não
obrigatório/obrigatório na área de
formação*

0,5 -    

e) A�vidade profissional técnica na
área de química analí�ca instrumental* 1,5 -    

*Pontuados por semestre (proporcional)
 

Referência: Processo nº 23064.017159/2022-38 SEI nº 2647841


