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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Av. Pref. Lothário Meissner, 900, - - Bairro Jardim Botânico, Curi�ba/PR, CEP 80210-170

Telefone: 3360-5000 - h�p://www.ufpr.br/
  

Edital nº DECIF 01 - Seleção de Aluno bolsista/2020

Processo nº 23075.154871/2017-21

 

EDITAL PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ATUAÇÃO EM PROJETO DE PESQUISA DE
ECOLOGIA VEGETAL – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS

 

Projeto: “Estudo ecológico de longa duração de fragmentos de várzea e de floresta aluvial submetidos a
derramamento de petróleo no município de Araucária, Paraná”

   O coordenador do projeto de pesquisa acima mencionado, vem tornar pública a seleção de 02 (dois) alunos
(bolsistas) para execução de atividades de logística, coleta e processamento de material botânico, e análise
de dados, conforme especificado a seguir.

Modalidade: Bolsa

Requisitos obrigatórios:

Ser discente do curso de graduação em Engenharia Florestal da UFPR
Possuir 20 horas semanais para dedicação ao projeto
Possuir experiência em atividades acadêmicas (voluntariado, pesquisa e/ou extensão) nas áreas de
botânica e dendrologia

Período de Duração: 01/08/2020 à 31/03/2021 (08 meses).

Valor da Bolsa (mensal): R$ 600,00 (seiscentos reais).

Atividades a serem desenvolvidas:

Apoio às atividades de coleta de dados em campo (condução de subprojeto de pesquisa; revisão
bibliográfica, prospecção e organização de dados existentes; coleta e digitação de dados; processamento de
dados e de materiais coletados; elaboração de relatórios técnicos)

Período e instruções para inscrição: de 01 a 06 de julho de 2020, via email para decif@ufpr.br

Documentos necessários para a inscrição (meio digital):

Histórico escolar atualizado (2020)
Currículo (contendo telefone e e-mail)

Da Seleção e Divulgação do Resultado:

A seleção dos inscritos se dará por meio da análise de currículo e do histórico escolar, e de entrevista por
videoconferência a ser agendada para o dia 09 de julho de 2020. A divulgação do resultado acontecerá no
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dia 10/07/2020. Os critérios as serem avaliados serão: experiência técnica relacionada às atividades a serem
desenvolvidas; experiência em pesquisa; domínio de conteúdo, postura e motivação.

 

 

Christopher Thomas Blum
Coordenador do Projeto de Pesquisa Chefia Imediata

Documento assinado eletronicamente por CHRISTOPHER THOMAS BLUM, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 30/06/2020, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AMADEU BONA FILHO, DIR SETOR CIENCIAS
AGRARIAS, em 01/07/2020, às 10:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2776958 e o
código CRC 18518479.

 

Referência: Processo nº 23075.154871/2017-21 SEI nº 2776958

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

