
 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA PARA A COLEÇÃO FICOLÓGICA DO 

HERBÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (FUEL-ALGAE) 

 

EDITAL 01/2020 

 

 

O Departamento de Biologia Animal e Vegetal da Universidade Estadual de Londrina torna 

público que, no período de 08 a 12 de junho de 2020, estarão abertas as inscrições para a 

seleção de Bolsista de apoio técnico para atuar junto à Coleção Ficológica do Herbário 

FUEL, no âmbito NAPI TAXONLINE – CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E 

APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS, da Fundação Araucária, conforme descrito a seguir.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo seletivo será regido pelas regras estabelecidas no presente Edital e destina-se 

a selecionar candidatos para provimento de bolsista para a Coleção Ficológica do 

Herbário da Universidade Estadual de Londrina (FUEL-Algae). 

1.2. O processo de seleção consistirá das seguintes etapas, todas em formato virtual, com 

caráter classificatório: 

a) Prova teórico-prática. 

b) Prova de Arguição (entrevista). 

e) Análise de currículo. 

1.3. O período de realização das provas para os candidatos inscritos está previsto para 06 a 

10/07/2020. As datas, horários e endereços remotos para realização das provas estarão 

disponíveis no dia 15/06/2020. As provas serão realizadas na sequência mencionada no 

subitem 1.2. Caso haja somente um candidato, a seleção será restrita às provas de 

arguição e a análise de currículo. 

 

2. DAS VAGAS, DOS PRÉ-REQUISITOS E DAS RESPONSABILIDADES  

2.1.  A seleção é destinada a graduados em Ciências Biológicas ou áreas correlatas, com 

experiência em microscopia óptica e em taxonomia de algas. 

2.2. O número de vaga disponível é: 01 (uma). 

2.3.  O valor da bolsa é de R$ 2.000,00 mensais, e o bolsista deverá cumprir quarenta horas 

semanais. 

2.4. O bolsista deverá desenvolver as atividades descritas abaixo:  

- Manutenção de amostras (p.ex., preparação e reposição de fixadores, identificação de 

frascos, etc.). 

- Produção de lâminas permanentes e temporárias. 

- Manutenção de lâminas permanentes (p.ex., identificação de lâminas, etc.). 

- Microfotografia de indivíduos de algas. 

- Identificação de espécies de algas utilizando microscopia óptica. 

- Auxílio na organização da Coleção Ficológica. 

- Auxílio na atualização da nomenclatura das espécies. 

- Auxílio na informatização e atualização do banco de dados da Coleção Ficológica. 

- Preparação de material para intercâmbio. 

- Confecção de relatório final de atividades. 

2.5. A bolsa tem duração de 6 (seis) meses, com previsão de início para o mês de agosto, 

podendo ser prorrogada de acordo com a disponibilidade de recursos. 

2.6.  O bolsista não poderá estar inadimplente com a Fundação Araucária até a data de 

implantação da bolsa, sendo esta condição de desclassificação automática do candidato. 



2.7. O bolsista não poderá estar vinculado à outra bolsa, independente do órgão 

financiador. 

2.8. A qualquer tempo o bolsista poderá ser substituído pelo próximo classificado caso se 

demonstre que aquele não esteja cumprindo as atividades e/ou carga horária requeridas 

conforme os itens 2.3 e 2.4 do presente Edital. 

 

 

3. CRONOGRAMA 

 

Etapas Período 

Lançamento do Edital 05/06/2020 

Inscrição dos candidatos 08 a 12/06/2020 

Homologação das inscrições 15/06/2020 

Divulgação do nome dos membros da Banca Examinadora 15/06/2020 

Realização das provas 06 a 10/07/2020 

Divulgação dos resultados 13/07/2020 

Previsão do início de atividades 01/08/2020 

 

 

 

4. DA INSCRIÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DAS INCRIÇÕES 

4.1.  A inscrição para este processo seletivo deverá ser efetuada entre os dias 08 e 

12/06/2020, por intermédio de preenchimento do currículo disponibilizado no ANEXO 

I deste Edital, enviado juntamente com cópias escaneadas ou digitalizadas dos 

documentos comprobatórios para o e-mail: deptobav@uel.br, com assunto do e-mail: 

“Bolsa FUEL-Algae”. 

4.2.  Para a inscrição, o candidato deverá anexar os seguintes documentos no formato 

digital: 

a) Cópia de documento de identidade e CPF; 

b) Cópia do Diploma ou de declaração que comprove colação de grau;  

c) Cópia do Histórico acadêmico; e 

d) Curriculum vitae, conforme o modelo no ANEXO I, com principais experiências 

devidamente comprovadas. 

4.3.  Encerrado o prazo de inscrição para o processo seletivo, as inscrições, com a 

respectiva documentação, serão apreciadas pelo chefe do Departamento de Biologia 

Animal e Vegetal, sendo que nesta análise será verificada: a) cópia do documento de 

identidade e do CPF; b) a cópia do diploma de graduação ou certificado que comprove 

a graduação; c) cópia do histórico acadêmico; d) currículo. Será publicada em 

15/06/2020 a lista de inscrições homologadas e respectivas datas, horários e endereços 

para realização das provas. 

 

5. DO JULGAMENTO DOS CANDIDATOS 

5.1.  A seleção dos candidatos, cujas inscrições foram homologadas, caberá a uma Banca 

Examinadora, constituída por 3 (três) membros, docentes da UEL. 

5.2.  A composição da Banca Examinadora e o dia de sua instalação para início do 

processo seletivo serão anunciados aos candidatos inscritos no ato da homologação das 

inscrições, conforme subitem 4.3 deste Edital. 

5.3.  Os membros da Banca Examinadora não poderão ter participado de projetos 

conjuntos, atividades de orientação e nem apresentar relações de parentesco até terceiro 

grau com nenhum dos candidatos que tiveram inscrições homologadas. 

mailto:deptobav@uel.br


6. DAS PROVAS 

6.1. O candidato deverá apresentar documento de identidade com foto à Banca 

Examinadora por vídeo no ato da realização da prova, sob pena de ser desclassificado. 

6.2. Todas as provas virtuais serão realizadas por intermédio do Google meet e gravadas. 

 

6.3. PROVA TEÓRICO-PRÁTICA 
 

6.3.1. A Prova teórico-prática, será de caráter classificatório, ocorrerá simultaneamente para 

todos os candidatos. 

6.3.2. Esta prova versará sobre noções básicas em microscopia óptica e sobre taxonomia de 

algas e terá a duração de 1 (uma) hora, sendo realizada na forma remota, utilizando 

questões objetivas e subjetivas. 

6.3.3. A modalidade remota adotará o Google forms como plataforma para sua realização. 

6.3.4. Durante a realização da prova teórico-prática, os candidatos deverão estar on-line e 

com câmeras ligadas na plataforma do Google meet. 

6.3.5. A data e endereço virtual para realização da Prova teórico-prática serão informados no 

ato da homologação da inscrição, conforme subitem 4.3. 

6.3.6. A Prova teórico-prática será avaliada pela Banca Examinadora no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas após sua realização. 

6.3.7. A avaliação da Prova teórico-prática será efetuada pela Banca Examinadora, cabendo 

a cada um dos seus membros atribuir nota, na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), 

sendo a nota final a média aritmética das mesmas considerada até a casa centesimal. 

 

6.4.  ARGUIÇÃO 
6.4.1. A Prova de Arguição será realizada via Google meet e terá duração de até 30 (trinta) 

minutos. 

6.4.2. A Prova de Arguição versará sobre microscopia óptica, taxonomia de algas e o 

curriculum vitae do candidato, e terá caráter classificatório. 

6.4.3. Nenhuma manifestação ou interferência externa será permitida durante a Prova de 

Arguição, cabendo as devidas providências à Banca Examinadora. 

6.4.4. A Prova de Arguição será pontuada e avaliada de acordo com os seguintes critérios:  

a) Conhecimento; 

b) Comunicação e linguagem. 

6.4.5. A avaliação da Prova de Arguição será efetuada pela Banca Examinadora, cabendo a 

cada um dos seus membros atribuir nota, na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), sendo 

a nota final a média aritmética das mesmas considerada até a casa centesimal. 

 

6.5.  CURRICULUM VITAE 

6.5.1. A análise do curriculum vitae de todos os candidatos aprovados, de caráter 

classificatório, será realizada pela Banca Examinadora em sessão reservada. 

6.5.2. A nota do currículo será de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) e será pontuada com base nas 

experiências dos candidatos com os temas relacionados às atividades descritas no item 

2.4 deste Edital. 

6.5.3. Os critérios para avaliação do currículo seguirão aqueles descritos no ANEXO II. 

6.5.4. O envio do currículo deverá ocorrer no momento da inscrição conforme previstos nos 

itens 4.1 e 4.2, não sendo permitida a complementação com novos documentos. 

6.5.5. Para comprovação do curriculum vitae não será necessária a apresentação de cópias 

autenticadas, ficando o candidato responsável pela apresentação dos documentos 

originais no momento da indicação para a bolsa. 

6.5.6. Cada título será considerado uma única vez. 



6.5.7. O Currículo Lattes não será objeto da análise de currículo. Só serão considerados os 

currículos conforme modelo no Anexo I e comprovantes entregues para esse fim.  

 

7. CLASSIFICAÇÃO FINAL 

7.1.  A classificação final será obtida conforme a seguinte ponderação: 

I. Nota da prova teórico-prática x 2 

II. Nota da arguição x1 

III. Nota do currículo x1 

 

7.2. O somatório dos resultados será dividido por 4 (quatro) sendo considerada até a casa 

decimal, desprezando-se, quando for o caso, as frações de milésimos. 

7.3.  Havendo empate, terá preferência o candidato com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos na data de publicação do edital de resultado final, na forma do disposto 

no parágrafo único, do artigo 27, da Lei Federal nº10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do 

Idoso), e, persistindo o empate, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes critérios: 

I. maior nota da prova teórico-prática. 

II. maior nota na arguição. 

III. maior nota do currículo. 

7.4.  O resultado final será publicado no dia 13/07/2020, por ordem de classificação, na 

página do Laboratório de Microalgas Continentais – LAMiC 

(http://www.uel.br/laboratorios/lamic/). 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1.  É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar os atos concernentes ao 

presente processo seletivo, divulgados na Internet, por intermédio de seus e-mails e na 

página do Laboratório de Microalgas Continentais – LAMiC. 

8.2.  Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer 

espécies, entre a Universidade Estadual de Londrina, seus laboratórios e 

coordenadores, e o bolsista selecionado para a realização dos trabalhos e ou atividades 

de que trata o presente Edital, tampouco com as agências de fomento. 

8.3.  A bolsa concedida caracteriza-se como doação, não configura vínculo empregatício, 

não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, para efeitos 

do disposto no artigo 26 da Lei nº 9.250/1995, e não integra a base de cálculo da 

contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto nesse parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do artigo 106 da Lei nº 5.172/1966, nos termos do § 4º do 

artigo 9º da Lei nº 10.973/2004, incluído pela Lei nº 13.243/2016. 

8.4. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo 

ou em parte, seja por decisão unilateral da Coleção Ficológica do Herbário da 

Universidade Estadual de Londrina, seja por motivo de interesse público ou exigência 

legal, sem que isso implique direito de indenização ou reclamação de qualquer 

natureza. 

8.5.  Casos omissos serão decididos pela Banca Examinadora que, se entender necessário, 

consultará a curadoria das coleções do Herbário da Universidade Estadual de Londrina.  

 

Londrina, 05 de junho de 2020. 

 

__________________________________ 

Carlos Eduardo de Alvarenga Julio 

Vice-chefe do Departamento de Biologia Animal e Vegetal 

http://www.uel.br/laboratorios/lamic/


ANEXO I 

 

 

MODELO DE CURRICULUM VITAE 

 

Nome:  

RG:  CPF:  Data de Nascimento:    /      / 

Email:  Celular:  

GRADUAÇÃO 

Curso:  

Instituição de graduação:  

PÓS-GRADUAÇÃO (maior nível) 

Nível:  

Título:  

Instituição:  

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

(relacionadas às atividades da bolsa deste Edital) 

Curso 1:  

Instituição promotora:  Data:  

Atividades do curso:  

Curso 2:  

Instituição promotora:  Data:  

Atividades do curso:  

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

(relacionadas às atividades da bolsa, três anos) 

Cargo:  

Período:  

Atividades desenvolvidas:  

 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE PESQUISA 

(relacionadas às atividades da bolsa, últimos três anos) 

Tema do projeto:  

Local:  Com ou sem bolsa?  

Atividades no projeto: 

 

 

Tema do projeto:   

Local:  Com ou sem bolsa?  

Atividades no projeto: 

 

 

 

 

Declaro estar ciente das condições do presente Edital (01/2020). 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome do candidato 

 



ANEXO II 

 

 

Pontuação do Currículo 

 

Candidato: ________________________________________________________________ 

 

 

 

Item Qtd Pontos 

Pós-graduação:  

Especialização (0,25 pontos) 

Mestrado (0,50 pontos) 

Doutorado (1,00 ponto) 

  

Formação Complementar (somente serão considerados aqueles 

relacionados às atividades da bolsa deste Edital) (1,00 por curso – 

máximo 3,00 pontos) 

  

Atuação Profissional (somente serão considerados aquelas 

relacionados às atividades da bolsa deste Edital e compreendidas 

no período dos últimos 3 anos) (1,00 ponto por cada 6 meses – 

máximo 3,00 pontos) 

  

Participação em Projetos de Pesquisa (somente serão 

considerados aquelas relacionadas às atividades da bolsa deste 

Edital e compreendidas nos últimos 3 anos) (1,00 por 12 meses de 

participação - máximo 3,00 pontos) 

  

TOTAL  

 

 

 

 


