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EDITAL Ol/2019 PROPPG/ESPEC

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE CANDIDATOS A BOLSA TÉCNICO SUPERIOR
PARA O LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE ESPECTROSCOPIA (ESPEC-
PROPPG) DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - PR.

1. Apresentação:

Consíderando a chamada pública 10/2019 referente ao Programa Institucional
Bolsa-Técnico CAPES/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, a coordena-ção do Laboratório
Multiusuário de Espectroscopia (ESPEC-PROPPG) torna público e estabelece
as normas para o processo seletivo de candídatos para atuarem como técníco
bolsísta de nível superior do ESPEC no período de vígência de 2020-2021.

2. Caracterização da bolsa:

O processo seletívo se destína ao preenchimento de uma (Ol) vaga e
formação de cadastro de reserva de profissíonal de nível superior com curso
completo de graduação em Química, com prioridade para os inscritos atuando
ou já concluíntes em programa de pós-graduação Stricto Sensu. A bolsa no
valor de R$ 2.000,00 terá a vigência de 18 meses a partir da implementação.
Os bolsístas exercerão suas atividades em regime de até 40 h semanaís.

A atuação do bolsista se dará por meio do desenvolvimento de atividades, de
acordo com o Plano de Trabalho e serão supervisionadas pelo coordenador do
ESPEC.

3. Inscrições:

As inscrições deverão ser realizadas no período de 04 a 12 de
novembro de 2019, nos dias úteis, das 9:00 as 11:30 h no próprio
Laboratório de Espectroscopia. Informações: E-mail: hensan@uel.br

No ato da inscrição os seguintes documentos deverão ser entregues:

m Formulárío de inscrição (Anexo I do presente edítal) devidament??e
preenchido e assínado;

m Declaração de ausência de vínculo empregatício e de não percep4ão d
outra bolsa (Anexo II do presente edítal);

Fotocópia de RG e do CPF do candídato;
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s Fotocópia do Diploma de Graduação;

m Link para o Curriculum Lattes atualízado até o dia da inscrição, junto ao
CNPq. Não será necessárío a impressão.

Serão de inteíra responsabilidade do candidato as informações prestadas no
processo de ínscrição, dispondo a coordenação do processo seletivo do direito
de excluir aquele que não apresentar documentação completa e/ou que
fornecer dados comprovadamente inverídicos.

Ao efetuar, a inscrição o candidato atesta estar ciente e de acordo com as
condíções constantes no presente edítal.

Somente serão homologadas as inscrições que atenderem a documentação
exigída no presente edital.

A lista de ínscrítos e a convocação para entrevista será dívulgada no dia 12
de novembro após as 14:00 h no Laboratórío de Espectroscopia.

Não caberá recurso para as inscrições não homologadas em função do não
cumprimento das normas deste edital.

4. Critérios de seleção:

O processo de seleção será realízado pela coordenação e více-coordenação do
Lab. Multiusuário de Espectroscopia (ESPEC-PROPPG).

A seleção dos candidatos será realizada por entrevista a ser realizada no día
14 de Novembro de 2019 no Lab, Multiusuário de Espectroscopía - ESPEC
conforme edital de convocação a ser dívulgado entre os dias 12 e 13 de
novembro de 2019.

A entrevísta apreciará a experiência técnico-científíca dos candídatos em
atívídades ínerentes ao Lab. Multiusuário de Espectroscopia (ESPEC) e
informações constantes no Curriculum Lattes, considerando:

- Experíêncía profissional técnico-cíentífíca nas ativídades ínerentes a
utílização e manutenção básica dos seguintes equipamentos: Espectroscopias
- RMN, UV-Vis, FT-IR, Raman; Análise Térmíca - TG/DSC, Microscopía de
campo próxímo - AFM, Distribuição de tamanho de partícula e potencíàÍ"'peta,
Potenciostato e Impedância Eletroquímica; Liquefadora de produçlo de
Nítrogênío;
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- Experiência profíssíonal em preparo de reagentes e soluções, limpeza de
vidrarias e materiaís;

- Experiência profissional em organização e gestão de laboratório;

- Formação acadêmíca e títulação;

- Cursos e treínamentos extracurriculares;

A entrevísta, de caráter classificatório, obedecerá à escala de 0 (zero) a 10
(dez). A classificação geral dos candidatos habilitados será divulgada em edital
no Lab. Multiusuário de Espectroscopia - ESPEC, em 19 de novembro de 2019,
após as 14 h.

5. Cronograma:

A seleção de técnico bolsista de nível superíor do LAMM obedecerá o seguínte
cronograma :

íí Inscrições: 04 a 12 de novembro de 2019.

w Divulgação da lísta de inscritos: 12 de novembro de 2019,

s Seleção: 14 de novembro de 2019.

m Divulgação dos classificados: 19 de novembro de 2019.

6. Critérios para implementação/acompanhamento dos bolsistas:

O bolsista selecionado não poderão ter vínculo empregatícío e também não
poderão acumular bolsas;

0 bolsista deverá ser assístído por um supervísor, que acompanhará as
atívídades descritas no plano de trabalho;

A qualquer momento a UEL-PROPPG poderá substituir bolsístas, mediante
apresentação de justificativas e solicítação de autorização da Fundaçã
Araucáría;
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7. Disposições Gerais:

Somente será admitido à Entrevista o candidato que exibir, no ato, documento
hábil de identídade;

Não serão admitidos pedídos de revísão da classificação;

O não comparecimento à entrevista implicará na exclusão automática do
candídato no processo seletívo;

É obrigação do candídato zelar pela fidelidade das informações prestadas, bem
como a atualização de dados relativos a endereço e telefone;

A particípação neste processo seletivo implicará no conhecímento das
presentes instruções por parte dos candidatos e no compromisso tácito de
aceitação das condíções do processo seletivo, taís como aqui se acham
estabelecidas.

Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla de quaisquer das
normas definídas neste Edital. Os casos omíssos no presente Edital serão
resolvidos pela coordenação do ESPEC.

8. Revogação ou Anularão

A qualquer tempo poderá ser revogada ou anulada a Chamada Pública
010/2019, no todo ou em parte, por decísão da Fundação Araucária, seja por
motivo de interesse público, decretos governamentais ou exigência legal, em
decisão fundamentada, sem que isso implique em díreíto?za?-ou. à
reclamação de qualquer natureza.

Londrína, 29 de outubro de 2019.
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Henrique de Santana

Coordenador do Laboratório de

Espectroscopía - CMLP/PROPPG
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Amaurí A ª do AlfieriiPró-Reítor p Pesquisa e PÓs-

Graduaç'ão - PROPPG/UEL
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ANEXO I - Edital ESPEC Ol/2019

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
DADOS PESSOAIS

NOME DO CANDIDATO:

RG: ORG. EXP.:

CPF:

DATA DE NASCIMENTO:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

TELEFONE:

E-MAIL:

CIDADE:

CELULAR:

DATA EXP. :

CEP:

DADOS ACADÊMICOS:

FORMAÇÃO:

INSTITUIÇÃO:

POS-GRADUAÇÃO/INSTITUIÇÃO :

ANO:

Londrina, de de A

Assinatura do Candidato
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ANEXO II - Edital ESPEC Ol/2019

DECLARA(,ÃO D!: DISPONIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA, AUSÊNCIA
DE VÍNCULO E DE PERCEPÇÃO DE OUTRA BOLSA

EU

PORTADOR(A) DO RG Nº. E CPF Nº

DECLARO QUE NÃO POSSUO VÍNCULO

EMPREGATÍCIO E NÃO RECEBO BOLSA OU REMUNERAÇÃO PROVENIENTE DE

QUALQUER INSTITUIÇÃO DE FOMENTO, CONFORME EDITAL 10/2019 DO

PROGRAMA INSTITUCIONAL BOLSA-TECNICO/CAPES-FUNDAI

ARAUCÁRIA.

Londrina, de de
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Assinatura do Candidato
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