
      
   

 EDITAL APOIO TÉCNICO-PROPPG/LAMM 

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE CANDIDATOS A BOLSA TÉCNICO 

SUPERIOR PARA O LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE ANÁLISE DE 
MATERIAIS E MOLÉCULAS (LAMM-PROPPG) DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE LONDRINA – PR. 

1. APRESENTAÇÃO: 

Conforme a CHAMADA PÚBLICA 10/2019 - PROGRAMA DE BOLSA-

TÉCNICO (ACORDO CAPES/FA) da Fundação Araucária, o Laboratório 
Multiusuário de Análise de Materiais e Moléculas (LAMM) da 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, no uso das suas atribuições 
legais resolvem DAR CONHECIMENTO tornando público aos 

interessados, abertura do processo seletivo para o preenchimento de 
01 (uma) vaga para Bolsista de Nível Superior Completo com o objetivo 

de suprir a necessidade de profissional especializado no laboratório 
multiusuário da instituição de ensino superior e de pesquisa do Estado 

do Paraná, visando potencializar o desenvolvimento da pesquisa 
científica, tecnológica e de inovação. A bolsa tem duração de 18 meses 

e com o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Carga horária: 
40 horas semanais. 

2. REQUISITOS DOS CANDIDATOS 

a) Possuir diploma de graduação em Química; 

b) Possuir experiência e domínio em atividades indispensáveis ao 

apoio técnico a projetos de pesquisa científica e/ou tecnológica; 

c) Possuir experiência em atividades inerentes a utilização e 

manutenção básica dos seguintes equipamentos: cromatógrafo 

líquido (UPLC), cromatógrafo gasoso (GC), espectrômetro de 

massas (Qtof), ultrafreezer -80 ºC, liofilizador, citômetro; PCR 

em tempo real, entre outros;  

d) Possuir experiência profissional em preparo de reagentes e 

soluções, limpeza de vidrarias e materiais; 

e) Possuir experiência profissional em organização e gestão de 

laboratório; 

f) Ter currículo atualizado na Plataforma LATTES. 



g) Não ser beneficiário de qualquer outra bolsa. 

h) Não ter vínculo empregatício. 

i) Dedicação integral às atividades do Plano de Trabalho. 

3. INSCRIÇÕES: 

As inscrições serão realizadas período de 04 a 12 de novembro de 
2019 (das 8:30 as 11:30 h) na secretaria do Departamento de 

Biologia Geral (CCB-UEL). Informações: 33714417; E-mail: 
lamm@uel.br  

No ato da inscrição os seguintes documentos deverão ser entregues:  

a) Formulário de inscrição (Anexo I do presente edital) devidamente 
preenchido e assinado.  

b) Declaração de ausência de vínculo empregatício e de não percepção 
de outra bolsa, no período do contrato (Anexo II do presente 
edital). 

c) Fotocópia de RG e do CPF do candidato; 

d) Fotocópia do Diploma de Graduação; 

e) Curriculum Lattes atualizado até o dia 12/11 junto ao CNPq.  

Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações 

prestadas no processo de inscrição, 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 condições constantes no presente edital. 

Somente serão homologadas as inscrições que atenderem a 

documentação exigida no presente edital.  

A lista de inscritos e o edital de convocação serão divulgados no dia 13 

de novembro na secretaria do Departamento de Biologia Geral (CCB-
UEL). 

Não caberá recurso para as inscrições não homologadas em função do 

não cumprimento deste edital.  

 



4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

O processo de seleção será realizado pela coordenação do Lab. 
Multiusuário de Análise de Materiais e Moléculas (LAMM-PROPPG) e 

docentes colaboradores do LAMM.  

A seleção dos candidatos será realizada por entrevista e análise do 
Curriculum vitae no dia 14 de novembro de 2019 (14:00 as 17:30 

h) no Lab. Multiusuário de Análise de Materiais e Moléculas – LAMM 
(tel: 3371-5449), conforme edital de convocação. 

A entrevista apreciará a experiência técnico-científica dos candidatos 
em atividades inerentes ao Lab. Multiusuário de Análise de Materiais e 

Moléculas (LAMM) e informações constantes no Curriculum Lattes, 
considerando: 

A entrevista, de caráter classificatório, obedecerá à escala de 0 (zero) 

a 10 (dez). A classificação geral dos candidatos habilitados será 

divulgada em edital na secretaria do Departamento de Biologia Geral 
(CCB-UEL).  

Somente será admitido à entrevista o candidato que exibir, no ato, 

documento hábil de identidade. 

Não serão admitidos pedidos de revisão da classificação.; 

O não comparecimento à entrevista implicará na exclusão automática 

do candidato no processo seletivo. 

5. CRITÉRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO 
DOS BOLSISTAS: 

a) o bolsista selecionado não poderá ter vínculo empregatício e 
também não poderá acumular bolsas; 

b) o bolsista deverá ser assistido por um supervisor, que 

acompanhará as atividades descritas no plano de trabalho; 

c) a qualquer momento a instituição poderá substituir o bolsista, 

mediante a apresentação de justificativas e solicitação de 
autorização da Fundação Araucária. 

6. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA 

a) manipular soluções químicas, reagentes, meios de cultura e 
outros; 

b) manipular e manter experimentos; 



c) supervisionar as prestações de serviços executadas pelos 

auxiliares organizando e distribuindo tarefas; 

d) dar assistência técnica aos usuários do laboratório; 

e) analisar e interpretar informações obtidas de medições, 

determinações, identificações, definindo procedimentos técnicos a 
serem adotados, sob supervisão; 

f) interpretar resultados dos ensaios e testes, sob orientação; 

g) proceder a realização de exames laboratoriais sob supervisão; 

h) realizar experiências e testes em laboratório, executando o 
controle de qualidade e caracterização do material; 

i) elaborar e ou auxiliar na confecção de laudos, relatórios técnicos 
e estatísticos;  

j) preparar os equipamentos e aparelhos do laboratório para 
utilização; 

k) coletar e ou preparar material, matéria prima e amostras, testes, 
análise e outros para subsidiar, pesquisas, diagnósticos etc; 

l) auxiliar professores e alunos em atividades práticas e estágios; 

m) realizar procedimentos de técnicas do LAMM, sob supervisão; 

n) controlar e supervisionar a utilização de materiais, instrumentos 

e equipamentos do laboratório; 

o) zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e conservação de 

equipamentos e utensílios do laboratório em conformidade com as 
normas de qualidade, de biossegurança e controle do meio-

ambiente; 

p) participar de programa de treinamento, quando convocado; 

q) executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática; 

r) executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 
exercício da função. 

7. CRONOGRAMA: 

A seleção de técnico bolsista de nível superior do LAMM obedecerá ao 
seguinte cronograma: 

 Inscrições: 04 a 12 de novembro de 2019. 

 Divulgação da lista de inscritos: 13 de novembro de 2019. 

 Seleção: 14 de novembro de 2019. 

 Divulgação dos classificados: 19 de novembro de 2019. 



8. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

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

telefone; 

A participação neste processo seletivo implicará no conhecimento das 
presentes instruções por parte dos candidatos e no compromisso tácito 

de aceitação das condições do processo seletivo tais 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 definidas neste Edital. Os casos omissos no 
presente Edital serão resolvidos pela coordenação do LAMM. 

10. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 

A qualquer tempo poderá ser revogada ou anulada a Chamada Pública 
010/2019, no todo ou em parte, por decisão da Fundação Araucária, 

seja por motivo de interesse público, decretos governamentais ou 
exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique em 

direitos à indenização ou à reclamação de qualquer natureza. 

 

Londrina, 29 de outubro de 2019. 

 

 
Dra. Elisete Pains Rodrigues 

Coordenadora do LAMM 
  



ANEXO I – Edital LAMM 01/2019 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
DADOS PESSOAIS 

 

CANDIDATO: 

RG:_____________ORG. EXP.: ___________DATA EXP.: ________  

CPF: ___________________ 

DATA DE NASCIMENTO: __________________ 

ENDEREÇO: 

___________________________________________________ 

BAIRRO:____________CIDADE:____________CEP:______________ 

TELEFONE:______________________CELULAR:________________ 

E-MAIL: ______________________________________________ 

 

DADOS ACADÊMICOS: 

FORMAÇÃO:_____________________________________________ 

INSTITUIÇÃO:_________________________________ANO:_______ 

POS-GRADUAÇÃO/INSTITUIÇÃO:_____________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Londrina, _______de _____________de _______ 

 

________________________________ 

Assinatura do Candidato 

  



ANEXO II – Edital LAMM 01/2019 

DECLARAÇÃO DE 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-TÉCNICO/CAPES-FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA.  

 

Londrina, _______de _____________de _______ 

 

________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 


