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Edital n. 001/2020 
 

A Coordenação do Projeto de Pesquisa “Condições de oferta e Trajetória 

escolar: análise dos estudantes vinculados ao Programa Bolsa Família no Ceará 

e Paraná” torna público o edital interno para seleção de Bolsista para atuarem 

no Projeto pelo prazo de 26 meses.  

O trabalho a ser desenvolvido no Projeto dar-se-á com base em Plano de 

Trabalho Específico e discutirá questões relacionados com Educação, Pobreza 

e Desigualdade Social, bem como às condições de qualidade das escolas.  

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O presente edital refere-se ao preenchimento de uma vaga para Bolsista de 

Iniciação Científica  pelo prazo de 26 meses. O bolsista receberá bolsa vinculada 

a Chamada Pública 20/2018: “Programa de infraestrutura para jovens 

pesquisadores" da Fundação Araucária, formalizado mediante o Convênio 

053/2020. O valor da remuneração é de  R$ 400,00 (quatrocentos reais).  

 

1. 1 São requisitos para inscrição 
- Ser aluno regularmente matriculado em curso de Graduação em Licenciatura 

da UFPR;  

- Ter disponibilidade de 20 horas semanais para as atividades do Projeto;  

- Não possuir nenhuma outra bolsa de qualquer outra natureza (IC, extensão, 

etc.);  

- Não possuir vínculo empregatício enquanto atuar no projeto;  

- Ter cursado ou estar cursando a disciplina de Organização e Gestão da 

Educação Básica I (OGEB I) para o curso de Pedagogia e de Políticas 

Educacionais ou Política e Planejamento da Educação no Brasil, para as demais 

Licenciaturas.  
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- Disposição para aprender a trabalhar com software estatístico e grandes bases 

de dados;  

- Conhecimento de Excel;  

- Comprometer-se a participar das reuniões do grupo de pesquisa ao qual o 

Projeto está vinculado.  

 

 

2. DAS INSCRIÇÕES  
 

As inscrições serão realizadas entre os dias 08 a 11 de maio de 2020 via 

formulário próprio, disponível no link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJRp8y-

IMK_mK6n4ic01NdN4i7skJjSrZrMmbE6cJQ77qtQQ/viewform?usp=sf_link 

 

 

No ato da inscrição os candidatos deverão fornecer as seguintes informações:  

- Nome completo 

- CPF 

- E-mail 

- Curso que está vinculado 

- Ano de ingresso no curso 

- Turno do curso 

- Disponibilidade para o projeto;  

- Conhecimento em excel (baixo, médio, alto);  

- Conhecimento ou não de bases de dados educacionais;  

- Situação frente a disciplina de OGEB ou Políticas Educacionais e 

professor(a);  

- Carta de intenção dos motivos para participar no projeto;  
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Caso seja necessário serão realizadas entrevistas no dia 12/05/2020 via web 

conferência (tendo em vista as medidas adotas de prevenção contra o Covid-19) 

em plataforma e horário a serem informados por e-mail para cada candidato(a).  

 
3. O PROCESSO SELETIVO E OS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO DOS(AS) 

ESTUDANTES  
Serão aprovados os estudantes e classificados com base nos seguintes critérios:  

- Carta de intenções;  

- Disponibilidade;  

- Conhecimento em excel;  

- Conhecimento de bases de dados educacionais;  

- Ano de ingresso no Curso;  

- Entrevista (se for o caso);  

Será selecionado apenas um(a) estudantes, ainda que possa haver mais de um(a) 

aprovado(a), apenas um será classificado.  

 

4. DO RESULTADO 
 

O resultado será divulgado no dia 13/05/2020 disponibilizado no Site do Núcleo de 

Políticas Educacionais da UFPR no seguinte endereço (www.nupe.ufpr.br) e 

encaminhado via e-mail para os inscritos.  

 

 

 

 

 
 


