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EDITAL PRPPG/UFPR 
PROGRAMA DE BOLSA TÉCNICO 2019 

 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), através da Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento da 

Ciência e Tecnologia, torna público este edital para a submissão de propostas para o 

programa Bolsa Técnico.  

 
1. OBJETIVOS: 

 Suprir a necessidade de profissionais especializados nos laboratórios 

multiusuários, visando potencializar o desenvolvimento da pesquisa científica, 

tecnológica e de inovação. 

2. ALVO: 

 Laboratórios de Pesquisa Multiusuário atuantes no apoio a Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu assim como equipamentos que sirvam a dois (2) ou mais 

Programas de Pós-Graduação. 

3. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES: 
 

a) Justificativa da necessidade de técnico especializado. 

b) Comprovante de curso completo de graduação/mestrado do candidato à bolsa. 

c) Documentação da Fundação Araucária (anexos III, IV e V) conforme link 

abaixo: 

http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2019/10/anexo-iii-iv-v-bolsa-

tcnico-2019.docx  

*A documentação que não estiver completa será automaticamente 

desclassificada. 

 **Podem ser solicitados outros documentos, de acordo com as necessidades 

da Fundação Araucária. 

 

4. ITENS FINANCIÁVEIS: 

 Uma (1) Bolsa Técnico de nível superior por solicitação. 
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* Características das bolsas: 

 Profissional com curso completo de graduação, priorizando aluno matriculado em 

programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, para exercer atividades técnicas de nível 

superior envolvendo técnicas e métodos específicos. Os bolsistas deverão exercer 

suas atividades em regime de até 40 horas semanais. 

5. VALOR DA CHAMADA: 

 Quinze (15) bolsas com duração de 12 meses no valor R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) mensais. 

* Valor total sujeito à liberação do recurso pela Fundação Araucária. 

6. PRAZOS: 

a) As  propostas podem ser entregues até às 17:00 h do dia 31 de outubro de 
2019, na Coordenadoria de Pesquisa PRPPG - Ed. Dom Pedro II - 1.º 

Andar -  Sala 22. 

b) Resultado: a partir de 20/11/2019. 
c) Início da bolsa: a partir de 2020. Sujeito à disponibilização de recursos da 

Fundação Araucária. 

 

7. ANÁLISE DAS SUBMISSÕES: 

 As análises das submissões será realizada por comissão indicada pela 

Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia/Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação. 

 
 


