Nº 01/2016
Edital 021/2016 – IFPR CAMPUS AVANÇADO ASTORGA
PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS – PROGRAMA DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO
(PRADI)
Dispõe sobre o Processo de Seleção de
Bolsistas PRADI do projeto
monitoramento

da

proposta

“Avaliação e
pedagógica

implantada no Campus Astorga do IFPR”,
coordenado pelo Professor Ricardo Luiz Töws,
no IFPR - Campus Avançado Astorga.

A Diretora do Campus Avançado Astorga, Jackeline Tiemy Guinoza Siraichi,
nomeada por força da Portaria IFPR nº 1183, 07 de agosto de 2014, no exercício de suas
atribuições e competências, faz saber aos interessados que estão abertas as inscrições
para 01 (uma) vaga de bolsista no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação (PRADI), do projeto “Avaliação e monitoramento da proposta pedagógica
implantada no Campus Astorga do IFPR”, em atendimento ao item 11 do Edital 03/2016
– PROEPI, de acordo às condições previstas no referido edital.
1. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Para concorrer ao recebimento do apoio do PRADI-IFPR, os bolsistas deverão
atender às seguintes condições:
a) Estar regularmente matriculado em cursos técnicos (integrado ou subsequente)
ou de graduação do IFPR durante toda a vigência da bolsa;
b) Não ter vínculo empregatício;
c) Não possuir bolsa de outros programas do IFPR ou de qualquer outra instituição;
d) Possuir frequência escolar igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento);
e) Apresentar histórico escolar com rendimento satisfatório;
f) Demonstrar as aptidões necessárias para a execução do projeto.
Os bolsistas selecionados não deverão possuir relação de parentesco de até 2º grau
com o coordenador do projeto.

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS
Aos alunos selecionados pelos projetos aprovados serão destinadas bolsas de
R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), com vigência de maio a dezembro de 2016 (08
parcelas).
3. DAS INSCRIÇÕES
Para inscrever-se o candidato deverá atender aos seguintes requisitos:
a) Estar regularmente matriculado no curso TINFEM do IFPR Campus Avançado
Astorga;
b) Preencher Ficha de Inscrição e entregá-la devidamente assinada pelo candidato
e por seu responsável à Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis.
4. DA SELEÇÃO
A seleção será feita com base em memorial (documento escrito) a ser realizado pelo
candidato em momento oportuno, com data e horário constantes no item 7 deste edital
(Cronograma). A avaliação será realizada pelo coordenador do projeto bem como pelo
Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).
Os candidatos serão avaliados quanto ao interesse em participação no projeto,
afinidade com as Ciências Humanas e Inovação, capacidade de escrita e redação,
demonstração de disciplina e responsabilidade, bem como experiência com a temática do
projeto.
A realização do memorial terá duração de 2 horas. Para sua realização, será
necessário portar caneta esferográfica azul ou preta. Os formulários serão disponibilizados
no início do processo, ou seja, às 13h30min do dia 06/05/2016 (sexta-feira).
No memorial, o candidato deve expor sua vida acadêmica, as razões pelas quais
gostaria de participar do projeto como bolsista bem como conhecimentos sobre a temática
do projeto “Avaliação e monitoramento da proposta pedagógica implantada no Campus
Astorga do IFPR”.
O candidato que não comparecer ao local da realização do memorial em data e
horário previsto será automaticamente eliminado do processo.
5. DO RESULTADO
O resultado será divulgado na Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis em
lista nominal conforme a ordem de classificação.
O primeiro candidato será convocado para entregar documentação exigida pelo

coordenador do projeto até o dia 09/05/16, às 16h00min. Caso não o faça, será
automaticamente eliminado do processo e o próximo candidato classificado será
convocado.
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Todas as etapas desse edital, bem como as divulgações previstas em cronograma
serão realizadas na Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis, sob coordenação do
Professor Ricardo Luiz Töws, com a colaboração da Seção Pedagógica e de Assuntos
Estudantis e do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).
Os casos omissos serão discutidos pelo coordenador do projeto, juntamente com a
Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis e com o Núcleo de Inovação Tecnológica
(NIT).
Este edital também se encontra disponível na página oficial do IFPR Campus
Avançado Astorga (http://reitoria.ifpr.edu.br/campus-avancado-astorga-2/).
7. DO CRONOGRAMA
ATIVIDADE

DATA

HORÁRIO

Publicação do Edital

04/05/16 (quarta-feira)

10h00min

04/05/16 (quarta-feira)
Inscrições
05/05/16 (quinta-feira)

10h30min às 12h00min e das
13h30min às 17h00min
8h00min às 12h00min e das
13h30min às 16h00min

Homologação das inscrições

05/05/16 (quinta-feira)

17h00min

Realização dos memoriais

06/05/16 (sexta-feira)

13h30min às 15h30min

Divulgação do resultado e
Convocação do primeiro
colocado

09/05/16 (segunda-feira)

10h00min

Entrega da documentação

10/05/16 (terça-feira)

Até 12h00min
Astorga - PR, 05 de maio de 2016.

Jackeline Tiemy Guinoza Siraichi
Diretora do Campus Avançado Astorga
Instituto Federal do Paraná
Portaria n.º1183, 07/08/2014.

Ricardo Luiz Töws
Coordenador do projeto
O Original encontra-se assinado.

ANEXO I
Edital 021/2016 – IFPR CAMPUS AVANÇADO ASTORGA
PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS – PROGRAMA DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO
(PRADI)

FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME:
RG:
CPF:
DATA NASC.:

FILIAÇÃO:

ENDEREÇO:
TELEFONE:

Astorga-PR, _______ de maio de 2016.

____________________________________________
Assinatura do Candidato

____________________________________________
Assinatura do Responsável

