
Ministério da Educação 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná  
Câmpus Cornélio Procópio  

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 
 
 
 

 

EDITAL nº. 002/2013-PPGEM-CP- ABERTURA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS 
AO PROGRAMA DE BOLSA TÉCNICO/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA PARA ATENDER 
AOPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UTFPR/Câmpus Cornélio 

Procópio, em atendimento à Chamada Pública 13/2013 da Fundação Araucária, de 20 de 
setembro de 2013, de abertura de inscrições das Instituições de Ensino Superior do Paraná 
para o Programa de Bolsas Técnico e considerando o Ato da Diretoria Executiva 132/2013, 
Chamada Pública 13/2013 da Fundação Araucária, de 14 de novembro de 2013, dos 
resultados do Programa de Bolsas Técnico, protocolo da Fundação Araucária numero 34773 
“Bolsa Técnico na UTFPR”, em apoio aos Laboratórios do Centro Integrado de Pesquisa em 

Mecânica (CIPEMA) da UTFPR. 
 
TORNA PÚBLICO: 
 

Art. 1º. No período de 15 de agosto de 2013 a 15 de setembro de 2013 estarão abertas as 

INSCRIÇÕES para seleção de candidatos a bolsista técnico, para o preenchimento de 01 

(uma) vaga para Bolsa Técnico do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Mecânica– Nível Graduação em Engenharia Mecânica ou Tecnologia da área 

Manutenção Industrial ou graduação em áreas afins. 
 
Art. 2º. Serão aceitas inscrições de candidatos graduados em Engenharia Mecânica ou 

Tecnologia de Manutenção Industrial ou graduação em áreas afins, reconhecidas pelo MEC, 

de Instituições de Ensino Superior, nacionais e estrangeiras, essas devidamente revalidadas 

conforme regulamenta a Resolução CNE/CES nº 1, de 28 de janeiro de 2002, do Conselho 

Nacional de Educação. 
 
Art. 3º. Será oferecida 1 (uma) vaga, na referida área, na qual o bolsista irá desenvolver 

atividades nos laboratórios do CIPEMA - UTFPR/Câmpus Cornélio Procópio. 
 
Art. 4º. O candidato a ser incluso no projeto e a ser beneficiado com a bolsa técnico deverá 
atender aos seguintes requisitos: 

a) Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País;  
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais;  
c) Dedicar-se integralmente e exclusivamente às atividades do projeto;  
d) Não ter vínculo empregatício ou estatutário no momento da efetivação da bolsa;  
e) Não ser aposentado;   
f) Ter concluído a graduação em Engenharia Mecânica ou Tecnologia da área 

Manutenção Industrial ou graduação em áreas afins 
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g) Não acumular nenhum tipo de bolsa.  
h) Possuir currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes relacionado à área 

de execução do projeto (atualizado em julho de 2013);  
 
Art. 5º. O beneficiário da bolsa técnico deverá auxiliar o corpo docente e discente da UTFPR 
nas atividades de pesquisa que promovam a produção de conhecimento científico e 
tecnológico. As principais atividades a serem desenvolvidas pelo beneficiário são: 

1. Auxiliar docentes e discentes na elaboração de experimentos que contribuam para a 
pesquisa cientifica e tecnológica;  

2. Realizar a montagem de bancadas de apoio para experimentos elétrico-eletrônicos;  
3. Realizar manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;  
4. Auxiliar na especificação de compras de equipamentos;  
5. Auxiliar no gerenciamento do Almoxarifado do CIPEMA.  
6. Gerenciar o agendamento de horários e reserva de equipamentos de uso 

compartilhado no CIPEMA;  
7. Auxiliar na elaboração de projetos de pesquisa a serem submetidos aos órgãos de 

fomento, tais como Editais de financiamento de material permanente e de consumo  
(CNPq, FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, CAPES, FINEP, entre outros);  

8. Auxiliar nas tarefas técnico-científicas que proporcionem a melhoria dos indicadores 

de qualidade do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica.  
 
Art. 6º. O candidato selecionado receberá Bolsa Técnico da Fundação Araucária, com 

duração de 24 meses no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) por mês, paga 

diretamente na conta do bolsista. 
 
Art. 7º. As inscrições poderão ser feitas pessoalmente ou por procuração no período de 15 
de agosto de 2013 a 15 de setembro de 2013, de 2ª a 6ª feira, das 08h às 12h e das 14h às 
17h, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, na UTFPR – 
Câmpus Cornélio Procópio, Avenida Alberto Carazzai, 1640, CEP: 86300-000, Cornélio 
Procópio-PR, telefone (43) 3520 3939. 

1. Também serão aceitas inscrições enviadas via SEDEX, pelo Correios, 
CONSIDERANDO A DATA DE POSTAGEM ATÉ DIA 15 de agosto de 2013, para o 
endereço: UTFPR - Câmpus Cornélio Procópio, Avenida Alberto Carazzai, 1640,  
CEP:86300-000, Cornélio Procópio-PR, A/C Secretaria do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Mecânica- PPGEM.  

2. Não serão aceitas inscrições via fax e/ou via e-mail ou com documentos faltantes.  
3. O pedido de inscrição dos candidatos à Bolsa Técnico, será feito à Coordenação do  

Curso de Pós-Graduação, por meio de formulário próprio, disponível no ANEXO 

desse Edital.  
 
 

Art. 8º. O candidato ao inscrever-se para o processo de seleção deverá encaminhar os 

seguintes documentos: 
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a) ficha de inscrição (Anexo I do edital) devidamente preenchida, assinado pelo candidato e 
anexada junto à documentação comprobatória.  
b) 01 foto 3x4 recente;  
c) 01 cópia autenticada do diploma do curso de graduação ou documento equivalente;  
d) 01 cópia dos seguintes documentos pessoais: RG, CPF, Título de Eleitor, Certificado de  
Reservista, Certidão de Nascimento ou de Casamento, comprovação de estar em dia com a 
justiça eleitoral;  
e) 01 cópia do histórico escolar do curso de graduação;  
g) Cópia impressa do Currículo Lattes, atualizado em julho de 2013, na Plataforma Lattes do 
CNPq.  
h) Formulário específico de pontuação do currículo Plataforma Lattes, devidamente 

preenchido (Anexo II).  
 
Art. 9º. Não será aceita a inclusão de documentos posteriormente ao ato da inscrição. 
 

Art. 10. A seleção objetiva ao preenchimento de 1 (uma) vaga para Bolsa Técnico do 

PPGEM – Nível em Engenharia Mecânica ou Tecnologia da área Manutenção Industrial ou 
graduação em áreas afins 

Os candidatos que não apresentarem diploma do curso de graduação ou documento 

equivalente em nível em Engenharia Mecânica ou Tecnologia da área Manutenção Industrial 

ou graduação em áreas afins não terão as suas inscrições homologadas. 
 
Art. 11º. O processo de seleção será coordenado pelo Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mecânica, e constará de análise do currículo Lattes atualizado, documentado e 

organizado conforme Art. 8º deste edital. A análise do currículo obedecerá aos critérios de 

pontuação elaborados pela Comissão de Avaliação e Seleção do PPGEM conforme 

formulário de pontuação disponível no apêndice (Anexo II). 
 
Art. 12º. O resultado final será divulgado no dia 30 de setembro de 2013, por ordem de 

classificação. 
 
Art. 13º. Na hipótese de empate, a idade dos candidatos será o critério adotado, 

prevalecendo o candidato de maior idade. 
 
Art. 14º. No período de 01 a 03 de outubro de 2013, o candidato selecionado deverá 

comparecer à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica para a 

implantação da Bolsa Apoio Técnico. Caso o candidato não se apresente nessas datas, 

então serão convocados os candidatos subsequentes, obedecendo à ordem de 

classificação, até que a vaga seja preenchida. 
 
Art. 16º. Não caberá recurso, por parte do candidato, ao presente processo de seleção. 
Art. 17º. O resultado final será afixado no quadro de avisos da Secretaria do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e pela Internet no sitio http://www.cp.utfpr.edu.br 
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Art. 18º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Mecânica. 
 
Art. 19º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Publique-se e cumpra-se. 
 
 
 
 
Cornelio Procopio, 12 de julho de 2013. 
 
 
 
 
Prof. Dr. João Roberto Sartori Moreno 

Coordenador do PPGEM 
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SELEÇÃO DE BOLSISTA - EDITAL n
o
. 002/2013-PPGEM-CP- ABERTURA DE INSCRIÇÃO DE 

CANDIDATOS AO PROGRAMA DE BOLSA TÉCNICO/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA PARA 

ATENDER AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 
 

   FICHA DE INSCRIÇÃO 
        

Nome do Candidato:       
        

Escolaridade:    Ano de Conclusão: 
        

Curso:       
        

Instituição de Ensino:       
        

Endereço Residencial:      No.: 
       

Complemento:  Bairro: 
       

Cidade:     Estado: 
     

CEP:  Telefone:  Celular: 
        

E-Mail:       
        

 
Documentos a serem apresentados na data da entrevista, conforme estabelecido no item 8 deste Edital:  
a) ficha de inscrição devidamente preenchida, assinada pelo candidato e anexado junto à documentação comprobatória.  
b) 01 foto 3x4 recente;  
c) 01 cópia autenticada do diploma do curso de graduação ou documento equivalente;  
d) 01 cópia dos seguintes documentos pessoais: RG, CPF, Título de Eleitor, Certificado de Reservista, Certidão de Nascimento ou de 
Casamento, comprovação de estar em dia com a justiça eleitoral;  
e) 01 cópia do histórico escolar do curso de graduação;  
g) Cópia impressa do Currículo Lattes, atualizado em junho de 2013, na Plataforma Lattes do CNPq.  
h) Formulário específico de pontuação do currículo Plataforma Lattes, devidamente preenchido.  

 
Declaro que li e estou de acordo com as normas e exigências do Edital NO 02/2013. 

 

 

Cornélio Procópio, _______ de ____________________ de 2013. 

 

__________________________________  
Assinatura do candidato 
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Formulário específico de pontuação do currículo Plataforma Lattes - EDITAL no. 002/2013-

PPGEM-CP- ABERTURA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS AO PROGRAMA DE BOLSA 

TÉCNICO/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA MECÂNICA 
 

Nome do Candidato: 
 

Titulação Acadêmica - Considerar somente a maior titulação.       Pontos   Calculo 
 

1.1 Doutorado concluído na áreas especificadas conforme Edital de seleção  50  
 

1.2 Mestrado concluído na área ou área afim, conforme Edital de seleção  25  
 

1.3 Mestrado em andamento na área ou área afim, conforme Edital de seleção  10  
 

1.4 Especialização na área ou área afim, conforme Edital de seleção   5  
 

  Pontuação Obtida:  
 

      
 

2 Atividades Profissionais     
 

2.1 Atividade profissional comprovada na área conforme Edital de seleção 
(n.o de anos: 

 

)×12 = 
 

 

(exceto ensino)   
 

2.2 Atividade profissional comprovada em áreas afins conforme Edital de seleção 
(n.o de anos: 

 

)×6 = 
 

 

(exceto ensino)   
 

2.3 Estágios de aperfeiçoamento comprovado na área conforme Edital de seleção     
 

(exceto ensino) (não obrigatório) (n.o de horas: )×0,01 =  
 

2.4 Estágios de aperfeiçoamento comprovado em áreas afins conforme Edital de     
 

seleção (exceto ensino) (não obrigatório) (n.o de horas: )×0,005 =  
 

  Pontuação Obtida:  
 

      
 

      
 

3 Atividades Acadêmicas     
 

3.1 Participação como bolsista em PIBIC; PIBIT, PIBID, PET ou correlatos (n.o de anos:  )×1,5 =  
 

3.2 Participação como voluntário em PIBIC; PIBIT, PIBID, PET ou correlatos (n.o de anos:  )×1,2 =  
 

3.3 Artigo científico publicado em revistas indexadas no QUALIS Capes da área (n.o de publicações  
 

ou áreas afins. indexadas: )×1,0 =  
 

  (n . o de publicações não  
 

3.4 Artigo científico publicado em revista não indexada. indexadas:  )× 0,5 =  
 

3.5 Trabalhos completos publicados em anais de congressos, seminários ou (n.o de    
 

encontros científicos. Trabalhos: )×0,10 =  
 

  (n . o de pat ent es:   )  
 

3.6 Patente depositada × 1. 0    
 

  Pontuação Obtida:  
 

    
 

  Pontuação Total:  
 

Declaro que li e estou de acordo com as normas e exigências do Edital N
O

 01/2013. 
 

Cornelio Procopio, _______ de ____________________ de 2013. 
 
___________________________________ 

Assinatura do candidato 


