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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Av. Cel. Francisco Heráclito dos Santos, 100 - Centro Politécnico, - - Bairro Jardim das Américas, Curi�ba/PR, CEP 81531-980 

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

EDITAL Nº 35/2021-BL 
SELEÇÃO DE ALUNO BOLSISTA

Processo nº 23075.045921/2021-66

 

PROJETO: Ações de Diagnós�co Molecular de SARS-COV-2 para a comunidade acadêmica da UFPR    

PROCESSO: 23075.045921/2021-66

CONTRATO/CONVÊNIO: PTRES 169756, ação 20RK, fonte 8350.262410 - Recursos Diretamente
Arrecadados em Anos Anteriores - Reserva da PROPLAN.

COORDENADOR: Jaqueline Carvalho de Oliveira

 

1. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:

Esta bolsa de extensão é des�nada a estudantes regularmente matriculados e matriculadas em cursos de
graduação da Universidade Federal do Paraná, pertencentes às áreas de Ciências Biológicas e da Saúde.

Para efe�vação da inscrição, o(a) candidato(a) deve preencher o formulário eletrônico disponível em:
h�ps://forms.gle/HbMLxuukQYf9qAme8.

 

2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

2.1 Auxílio na organização de material (preparo e iden�ficação de tubos e caixas de coleta, limpeza de
vidrarias, separação e acondicionamento de materiais, etc.).

2.2 Par�cipação na coleta de amostras (coleta de dados, recepção e atendimento aos par�cipantes,
limpeza das áreas de coleta).

 

3. LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES:

As coletas acontecem no estacionamento do Setor de Ciências Biológicas e as demais a�vidades nos
laboratórios de Citogené�ca Humana e Oncogené�ca, no Setor de Ciências Biológicas da UFPR.

 

4. CARGA HORÁRIA DEDICADA PELO ALUNO AO PROJETO:

A carga horária obrigatória des�nada às a�vidades da bolsa extensão é de 12 horas semanais.

 

5. VALOR DA BOLSA:

R$ 500, 00 (quinhentos reais) mensais.
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O(A) bolsista não poderá acumular bolsa de extensão com qualquer outra bolsa paga por programas
oficiais, com exceção dos auxílios Vinculados ao programa de bene�cios econômicos para manutenção -
PROBEM (Resolução n° 31/09 - COPLAD/UFPR) e ao Programa de bolsa permanência - PBP (Portaria n°
389, de 09/05/13 - MEC).

 

6. PERÍODO DE ATUAÇÃO NO PROJETO:

As bolsas terão 4 meses de duração, podendo ser prorrogadas caso seja comprovada a necessidade e
haja disponibilidade orçamentária.

O(A) bolsista deve ser o �tular de uma conta corrente a�va (não poupança) e individual (não pode ser
conta conjunta) de qualquer Banco no país para receber os valores mensais da bolsa.

 

7. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:

7.1 Preencher formulário de inscrição onde constem os dados pessoais e acadêmicos do(a) aluno(a),
anexando documentação (RG ou CNH) e  histórico atualizado com indicação do Índice de Rendimento
Acadêmico (IRA).

7.2 Estar regularmente matriculado(a) em um dos cursos descritos no item 1 do edital.

7.3 Não receber bolsa ou qualquer outro auxílio financeiro da UFPR, de outra ins�tuição de ensino ou
agência de fomento, nacional ou internacional.

 

8. FASES DA SELEÇÃO:

A seleção será realizada através de:

8.1 Prova obje�va sobre conhecimentos gerais de biossegurança e gené�ca molecular básica, realizada
de forma presencial nas dependências do Setor de Ciências Biológicas.

8.2 Análise do desempenho acadêmico do(a) candidato(a);

 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:

9.1 A prova obje�va tem caráter eliminatório e classificatório, sendo reprovados(as) os(as) candidatos(as)
com rendimento inferior a 60%.

9.2 O Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) será usado como critério classificatório.

9.3 A nota final será dada pela média simples entre as notas da prova obje�va e do IRA.

 

10. CALENDÁRIO:

Etapa Data/Hora
Lançamento do Edital 07/10/2021
Período de inscrições 07/10/2021 a 15/10/2021
Realização de prova obje�va 20/10/2021 das 09:00 às 11:00 horas
Divulgação do resultado preliminar 22/10/2021

Interposição de recursos contra o Resultado Preliminar Até 24h após a publicação do
Resultado Preliminar

Divulgação do resultado defini�vo (publicado
no site oficial do SCB: www.bio.ufpr.br). 25/10/2021

 

11. RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR:



07/10/21, 09:37 SEI/UFPR - 3901954 - Edital

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4222144&infra_siste… 3/3

11.1 Os recursos interpostos deverão ser encaminhados no prazo es�pulado no Cronograma descrito no
item 10, exclusivamente através do e-mail biodir@ufpr.br, inserindo-se no campo ASSUNTO:
RECURSO_EDITAL N.º 35/2021-BL_AÇÕES COVID-19. No corpo da mensagem o(a) candidato(a) deve
iden�ficar-se com o seu nome completo e produzir um texto de autoria própria, de forma clara e
obje�va, expondo as razões que o(a) mo�varam a interpor recurso contra o resultado preliminar
referente ao Edital n.º 35/2021-BL.

11.2 A resposta aos possíveis recursos encaminhados será divulgada junto com o Resultado Defini�vo.

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por
decisão colegiada em instância competente, seja por mo�vo de interesse público ou exigência legal, em
decisão fundamentada, sem que isso implique em direito à indenização ou reclamação de qualquer
natureza.

12.2 Os casos omissos ou não previstos no presente Edital serão analisados e decididos pela Comissão de
Seleção em consulta a Direção do Setor de Ciências Biológicas.

 

 

Curi�ba, 06 de outubro de 2021.

 

 

Prof. Dr. Edvaldo da Silva Trindade

Diretor do Setor de Ciências Biológicas

Documento assinado eletronicamente por EDVALDO DA SILVA TRINDADE, DIR SETOR
CIENCIAS BIOLOGICAS, em 07/10/2021, às 09:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3901954 e o
código CRC 4AAC7828.

 

Referência: Processo nº 23075.045921/2021-66 SEI nº 3901954
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