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EDITAL 006/2020 – PRPGEM/UNESPAR 

 

 

SELEÇÃO DE BOLSISTA-TÉCNICO 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática - PRPGEM, da Universidade 

Estadual do Paraná (Unespar), torna público o edital para seleção de bolsista-técnico para 

atuar nos Laboratórios Multiusuários em que são realizadas Pesquisas em Educação 

Matemática no campus de Campo Mourão, do Programa de Pós-graduação em Educação 

Matemática - PRPGEM, nos termos do Edital 007/2020 - PRPPG/UNESPAR e do Edital 

010/2020 - PRPPG/UNESPAR. 

. 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Conceder bolsas para suprir a necessidade de profissionais especializados nos Laboratórios 

Multiusuários da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Campus de Campo Mourão, 

visando potencializar o desenvolvimento da pesquisa científica, tecnológica e de inovação no 

campo da Educação Matemática, particularmente daquelas desenvolvidas pelo Programa de 

Pós-graduação em Educação Matemática - PRPGEM. 

 

 

2. RECURSOS FINANCEIROS 

 

2.1 Será concedida uma bolsa para profissionais com nível superior no valor mensal de R$ 

1.600,00 (um mil e seiscentos reais), pelo período de até 03 (três) meses, podendo ser 

prorrogada por mais 09 (nove) meses, caso haja disponibilidade financeira e 

orçamentária. 

 

2.2 A Unespar ficará responsável pelo pagamento mensal das bolsas por meio da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação - PRPPG. 

 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DAS BOLSAS E DO BOLSISTA 

 

3.1 Nível Superior (NS): 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 de apoios às 

atividades de pesquisa em Educação Matemática vinculadas ao PRPGEM. 

 

3.2 Os valores e a duração da bolsa serão os seguintes: 

Nível de Formação Valor Mensal Duração 
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Superior R$ 1.600,00 Até 3 meses, prorrogáveis por mais 9 

meses 

 

3.3 O bolsista deverá exercer suas atividades em regime de até 40 horas semanais, de acordo 

com atividades, locais e orientações indicadas pelo docente supervisor. 

 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS BOLSISTAS 

 

Os candidatos devem enviar sua manifestação de interesse de 17 a 22 de abril do ano de 2020 

para o seguinte e-mail prpgem@unespar.edu.br, constando as seguintes informações: 

I. Nome completo 

II. Endereço de residência 

III. Endereço de email 

IV. Telefone (residencial e celular, se houver) 

V. Curso de Graduação concluído, ano de conclusão e Instituição de realização do curso 

VI. Carta de intenções explicitando os motivos de seu interesse pela bolsa (não há modelo) 

VII. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu que se encontra matriculado (se for o 

caso) 

Com anexo do email devem ser incluídos os seguintes documentos: 

 

I. Cópia de documentos pessoais (RG e CPF) 

II. Dados Bancários (Banco, Agência e Conta) 

III. Currículo lattes atualizado (em PDF) 

IV. Comprovantes de Conclusão de Curso Superior (diploma ou equivalente) 

V. Comprovante de ser aluno de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (se for o 

caso) 

VI. Carta de intenções explicitando os motivos de seu interesse pela bolsa (não há modelo) 

 

 

5. DA SELEÇÃO 

 

O processo de seleção será conduzido por Comissão Específica presidida pelo docente 

supervisor e consistirá de: 

 

I. Análise de Currículo 

II. Análise da Carta de Intenções 

III. Entrevista online 

 

5.1 As entrevistas serão realizadas no dia 24 de dezembro de 2019, a partir 14h, online cujo 

link será enviado por email aos inscritos. 

 

5.2 O não atendimento aos prazos bem como a ausência de qualquer documentação exigida 

no item 4 ou na entrevista implicará na desclassificação automática do candidato. 
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6. DAS FUNÇÕES DO BOLSISTA-TÉCNICO 

 

O bolsista técnico deverá desempenhar atividades orientadas e supervisionados por docente 

do PRPGEM, as quais consistirão em auxiliar, desde o planejamento até a efetivação, as 

atividades de pesquisa dos pesquisadores vinculados ao PRPGEM, o que nomeadamente 

envolve apoio técnico visando à realização de atividades técnicas, organização, formatação, 

gravação, transcrição, conversão, catalogação, compactação, tratamento, guarda e 

transferência de dados e documentos, comunicação, atualização, orientação, manipulação, 

agendamentos e acompanhamento de uso dos equipamentos alocados nos Laboratórios 

multiusuários utilizados pelo PRPGEM, zelando pelo bom e adequado funcionamento/uso, 

bem como atender às necessidades de atualizações, manutenção e/ou reparos. Além disso, o 

técnico auxiliará no gerenciamento e viabilização ao acesso e comunicação com 

pesquisadores e sujeitos de pesquisa, cujo contato ocorre por meio de recursos de acesso 

remoto. 

 

 

7. CRONOGRAMA 

 

Etapa Período 

Abertura do edital 17/04/2020 

Prazo para envio dos documentos 17/04/2020 a 22/04/2020 

Entrevista 24/04/2020 

Resultado 27/04/2020 

Início de vigência da bolsa 01/05/2020 

 

 

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Eventuais dúvidas ou esclarecimentos devem ser solicitados exclusivamente pelo e-mail 

prpgem@unespar.edu.br até a data limite para envio de documentos. 

 

 

Campo Mourão, 17 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. EVERTON JOSÉ GOLDONI ESTEVAM 

Coordenador do PRPGEM e Supervisor da Bolsista 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática - PRPGEM 
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