
 

 

 

 

 

Edital PROPPG – 12/2023 

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 e o Edital PROPPG 

08/2023, informa o RESULTADO FINAL de classificados para a bolsas de Apoio Técnico destinada 

ao Laboratórios Multiusuários da UEL – LAMSA. 

Informamos que os aprovados, junto com o Coordenador do Laboratório para onde foi 

selecionado, deverão preencher o plano de trabalho, utilizando o formulário que consta como anexo V 

da Chamada Pública 23/2022 da Fundação Araucária. Este formulário deverá ser assinado pelo bolsista 

e pelo Coordenador do Laboratório e deverá ser entregue na PROPPG até 15/03/23.  

A não entrega do plano de trabalho no prazo resultará em DESCLASSIFICAÇÃO do 

candidato aprovado. O candidato aprovado que não tiver interesse na bolsa, neste momento, poderá 

requerer reclassificação da sua posição até 13/03/23, enviando um e-mail para proppg@uel.br. O 

candidato que pedir reclassificação será posicionado no final da lista de suplentes. Caso haja 

disponibilidade de bolsa futura e sendo os demais suplentes convocados, o candidato que solicitou 

reclassificação poderá ser convocado novamente. 

Os candidatos aprovados neste Edital somente serão contratados após assinatura do 

convênio entre a Fundação Araucária e a UEL, quanto aos recursos da Chamada Pública 23/2022 da 

Fundação Araucária – Programa Institucional Bolsa Apoio Técnico. Até neste momento, a Fundação 

Araucária não publicou o edital de resultados da Chamada e, portanto, não temos a informação de 

quantas bolsas de Apoio Técnico serão disponibilizadas para os laboratórios multiusuários da UEL e 

também não sabemos quando ocorrerá o início de vigência das bolsas. 

Os candidatos selecionados como suplentes poderão ser contactados pela PROPPG ou pela 

coordenação do Laboratório Multiusuário em Saúde Animal UEL – LAMSA, a qualquer momento, 

durante a vigência da Chamada Pública 23/2022 da Fundação Araucária – Programa Institucional 

Bolsa Apoio Técnico, caso haja vacância ou disponibilidade de bolsas sobressalentes. 

 

LAMSA - Laboratório Multiusuário em Saúde Animal 

Ordem de 

Classificação 

Nome Resultado 

1º Alais Maria Dall Agnol Aprovado 

mailto:proppg@uel.br
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2º  Juliane Ribeiro Suplente 

 

Londrina, 9 de março 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 

 


