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EDITAL Nº.:01/2021 DE SELEÇÃO DE ALUNO BOLSISTA 

 

 

PROJETO: Estímulo a atividades de inovação na UFPR 

PROCESSO: 23075.056529/2020-61 

COORDENADOR: Leonardo Fadel Cury 

 

 

1. PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS 

- Graduação em Ciência da Computação ou Informática Biomédica; 

- Pós-Graduação em Informática. 

 

2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Engenharia de requisitos/software para sistemas de informação; 

- Implementação de Sistemas para fluxo de atividades de inovação; 

- Criação e/ou interligação com a Web (frontend e backend); 

- Modelagem de base de dados e conexão com sistema(s) desenvolvido(s); 

- Documentação, versionamento, organização e disponibilização de código-fonte; 

- Gerenciamento de tarefas e metas dos entregáveis relacionados ao projeto. 

 

3. LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

 

- Agência de Inovação e C3SL (à princípio, as atividades serão desenvolvidas remotamente 

com reuniões de acompanhamento via plataformas de vídeo conferência) 

 

4. CARGA HORÁRIA DEDICADA PELO ALUNO AO PROJETO: 20h / 960h 

 

5. VALOR DA BOLSA: R$ 850,00/MÊS (graduação); R$2000,00/MÊS (mestrado) 

 

6. PERÍODO DE ATUAÇÃO NO PROJETO:  

• 4 vagas para graduação e 2 para pós-graduação (mestrado) por 12 meses cada de 01/11/2021 

até 31/10/2022 

7. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO: 

 

- Preencher formulário de inscrição onde constem os dados do aluno, curso, matrícula, 

currículo e assinatura 

- Enviar texto de livre escrita resumindo a experiência do candidato e contando sua motivação 

para trabalhar na Agência de Inovação/C3SL 



 

    MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

                                                       UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

                                                 SUPERINTENDÊNCIA DE PARCERIA E INOVAÇÃO 

- Estar regularmente matriculado em um dos cursos da UFPR descritos no item 1 do edital; 

- Não receber bolsa ou qualquer outro auxílio financeiro da UFPR, de outra instituição de 

ensino ou agência de fomento, nacional ou internacional, que exija exclusividade; 

- Se receber mais de uma bolsa nos termos da resolução 41.17 - COPLAD, o valor somado das 

bolsas não deve ultrapassar os limites previstos nesta resolução; 

- Enviar a documentação por email para selecao@c3sl.ufpr.br ATÉ O DIA 10/10/2021; 

- Confira nosso GUIA DO CANDIDATO: http://www.c3sl.ufpr.br/wp-

content/uploads/2021/02/guia-do-candidato.pdf  

 

8. FASES DA SELEÇÃO 

 

- análise do curriculum do candidato (curriculum Lates para Pós-graduandos); 

- análise do desempenho acadêmico do candidato; 

- entrevista. 

 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

 

- desempenho acadêmico geral (30%); 

- desempenho na entrevista (15%); 

- análise de curriculum vitae (20%); 

- experiência prévia e/ou atuação em grupos de estudos e atividades de pesquisa e extensão; 

conhecimento em inglês (desejável) (15%); 

- conhecimento em informática, instalação e implementação de sistemas, linguagens de 

programação e plataformas Web, ferramentas de Internet, boas práticas de programação, 

documentação e habilidades para elaboração de relatórios e apresentações (20%). 

 

10. CALENDÁRIO 

 

 

 

 

 

 

11. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

Até 30 dias após o encerramento das inscrições. 

 

 

Leonardo Fadel Cury 

Coordenador do Projeto. 

 

LANÇAMENTO DO 

EDITAL 

28/09/2021 

INSCRIÇÕES SETEMBRO/OUTUBRO 2021 

DIVULGAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

25/10/2021 

VIGÊNCIA DO EDITAL 31/12/2021 

mailto:selecao@c3sl.ufpr.br
http://www.c3sl.ufpr.br/wp-content/uploads/2021/02/guia-do-candidato.pdf
http://www.c3sl.ufpr.br/wp-content/uploads/2021/02/guia-do-candidato.pdf
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ANEXO - MODELO DE FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE ALUNO 

 

 

EDITAL 01/2021 

 

 

 

 

NOME DO ALUNO: 

 

CURSO:( 

 

)Graduação( 

 

)Especialização( 

 

)Mestrado( 

 

)Doutorado( 

 

) Pós Doutorado 

 

NOME DO CURSO SUPERIOR: 

* Anexar curriculum vitae e histórico escolar 

 

 

Curitiba, ___/____/2021. 

 

 

 

                                                 

Assinatura do Aluno 


