
 

 

 

 

 

Edital PROPPG – 01/2023 

Bolsa Apoio Técnico – Fundação Araucária  

                     

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPPG, considerando a Chamada Pública 

23/2022 da Fundação Araucária – Programa Institucional Bolsa Apoio Técnico, torna público que 

receberá inscrições de interessados em participar do processo seleção de bolsistas de Apoio Técnico 

para os Laboratórios Multiusuários da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

 

1 .  Dos  objet ivos   
Selecionar profissionais com curso de graduação completo, preferencialmente estudantes 

matriculados em Programas de Pós-graduação Stricto sensu da UEL, para a concessão de bolsa de 

apoio técnico, no valor mensal de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pelo período de até 24 

(vinte e quatro) meses. 

 

2 .  Dos  requis i tos   

2.1. Ter curso de graduação completo. 

2.2. Ter disponibilidade de 40 horas semanais (segunda-feira à sexta-feira) para exercer atividades 

de apoio técnico aos Laboratórios Multiusuários da UEL. 

2.3. Não possuir vínculo empregatício ou qualquer outra atividade remunerada. 

2.4. Não receber qualquer modalidade de auxílio ou outra bolsa de qualquer natureza. 

 

3 .  Da  inscr ição  

3.1. Para se inscrever, o candidato deverá enviar um único e-mail para o endereço proppg@uel.br 

(assunto: inscrição Bolsa de Apoio Técnico), de 26 de janeiro a 7 de fevereiro de 2023, 

contendo os arquivos listados abaixo salvos na extensão pdf. 

a. Cópia digitalizada do RG ou CPF ou CNH; 

b.  Comprovante de conclusão de curso de graduação (Diploma ou Atestado de Conclusão 

expedido por órgão oficial da Instituição); 

c. Comprovante de matrícula ativa em Programa de Pós-graduação Stricto sensu (se for aluno 

de Mestrado/Doutorado) ou comprovante de conclusão de curso Programa de Pós-

graduação Stricto sensu; 
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d. Currículo vitae com link das publicações até 2022. Informar no currículo, o link do Lattes, 

os números de telefone para contato e endereço de e-mail. 

3.2. Laboratórios Multiusuários disponíveis para atuação como bolsista técnico: 

a. LMEM - Laboratório de Microscopia Eletrônica e Microanálise; 

b. LARX - Laboratório de Análises de Raio X; 

c. LAPA - Laboratório de Apoio a Pesquisas Agropecuárias; 

d. LAMM - Laboratório de Análise de Materiais de Moléculas; 

e. ESPEC - Laboratório de Espectroscopia; 

f.  LABESC - Laboratório Escola de Pós-Graduação; 

g.  LAPECH - Laboratório de Pesquisa em Ciências Humanas. 

3.3. As informações prestadas na inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. Sendo 

verificadas informações incorretas, incompletas ou se o candidato não se enquadrar nas 

condições estabelecidas neste edital, a inscrição não será homologada. 

4 .  Do processo  sele t ivo  

4.1. O processo seletivo descrito neste edital será conduzido pela PROPPG, com apoio dos 

Coordenadores de Laboratórios Multiusuários da UEL. 

4.2. A seleção de candidatos a bolsas de apoio técnico se dará por meio de análise dos documentos 

apresentados na inscrição e por avaliação teórico/prática ou entrevista presencial, durante o 

período de 8 a 13 de fevereiro de 2023. 

4.3. Durante as etapas do processo de seleção, a serem agendadas pelo coordenador do Laboratório 

Multiusuário com os candidatos, será avaliada a experiência e aptidão do candidato para realizar 

as atividades técnicas específicas do Laboratório Multiusuário em que pretende atuar. 

4.4. Os candidatos serão ranqueados considerando a ordem dos seguintes critérios: 

a. experiência e aptidão para a realização das atividades necessárias para o desenvolvimento 

das atividades realizadas no(s) Laboratório(s) Multiusuário(s) da UEL indicado(s) na 

inscrição (peso 5); 

b. maior produção científica, tecnológica e/ou de inovação (peso 2); 

c. ser aluno ou ter concluído curso de Programa de Pós-graduação Stricto sensu (peso 2); 

d. ter atuado em Programa de Iniciação Científica e/ou Iniciação ao Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação (peso 1). 
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4.4.1.  Os candidatos que não demonstrarem experiência ou aptidão para realizar as atividades 

desenvolvidas nos Laboratórios Multiusuários da UEL serão desclassificados. 

5 .  Do resul tado  

5.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 14 de fevereiro de 2023, na página da PROPPG 

(http:/www.uel.br/proppg). 

5.2. Do resultado preliminar caberá interposição de recurso devidamente fundamentado, que deverá 

ser enviado para o e-mail proppg@uel.br, entre os dias 15 e 16 de fevereiro de 2023. 

5.3. O resultado final será publicado a partir do dia  17 de fevereiro de 2023, na página da PROPPG 

(http:/www.uel.br/proppg). 

5.4. Em caso de desistência do bolsista antes do término do período de vigência da bolsa de apoio 

técnico, esta será repassada ao próximo candidato aprovado que estiver em condições de assumi-

la, conforme resultado final, até que se complete o período de 24 meses. Havendo disponibilidade 

de bolsa e ausência de candidatos aprovados, será publicado um novo Edital de Seleção nos 

mesmos moldes do atual.  

5.5. Os selecionados serão convocados mediante disponibilidade de bolsa durante a vigência da 

Chamada Pública 23/2022 da Fundação Araucária.  

5.6. Cabe ao Conselho Deliberativo da Central Multiusuária de Laboratórios deliberar sobre a 

alocação de bolsas disponíveis entre laboratórios da CMLP. 

6 .  Cronograma 
Atividade/Evento Período 

Inscrições 26/01 a 07/02/23 

Seleção 08 a 13/02/23 

Divulgação preliminar do resultado 14/02/23 

Interposição de recursos 15 e 16/02/23 

Publicação do resultado final A partir de 17/02/23 

Entrega dos Planos de Trabalho até 28/02/23 

Contratação dos bolsistas A partir de 01/03/2023 

 

 

Londrina, 25 de janeiro de 2023. 

 

 

Profa.Dra. Silvia Márcia Ferreira Meletti   Prof. Dr. Eduardo José de Almeida Araújo 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação  Diretor de Pesquisa 

 


