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Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIR. DE GRAD. E EDUCACAO PROFISSIONAL-TD
COORD. ENG.BIOPROC. E BIOTECNOLOGIA-TD

 

EDITAL Nº 023/2019

 

A Coordenação dos cursos de graduação em Tecnologia em Processos Químicos e Engenharia de
Bioprocessos e Biotecnologia do Câmpus Toledo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no
uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICA a seleção de candidatos às vagas de Estágio Obrigatório não

remunerado nos termos deste Edital.

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Poderão participar do processo seletivo, acadêmicos do ensino superior do curso de Engenharia de
Bioprocessos e Biotecnologia, que estiverem com matrícula e frequência regular.

1.2. O Processo Seletivo será executado e acompanhado pela Coordenação de Engenharia de Bioprocessos
e Biotecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Toledo.

1.3. O presente processo seletivo destina-se ao provimento de vaga para estagiário que esteja cursando o
ensino superior nas áreas indicadas no Item 2 deste edital.

1.4. O contrato de estágio é de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado, sendo que o período total de estágio
não poderá ultrapassar o máximo de 1 (um) ano.

 

2. DAS VAGAS

Nº DE VAGAS LOCAL/SETOR TURNO CH/DIA

1 (uma)      DIRGRAD/COEBB A definir      4 horas

2.1. Os requisitos para candidatos à vaga constam do Anexo I deste Edital.

 

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser feitas no período de 01 a 05 de julho de 2019, no horário de 08:00h às 12:00h,
das 13h30h às 17:00h e das 18:40h às 19:30, na Sala dos Técnicos em Laboratório na sala A-307 da UTFPR
– Câmpus Toledo, localizado na Rua Cristo Rei, nº 19, Bairro Vila Becker, Toledo-PR, ou através do e-mail
labquim-td@utfpr.edu.br, com a documentação do item 3.2 em anexo.

Boletim de Serviço Eletrônico em 26/06/2019

mailto:labquim-td@utfpr.edu.br
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3.2. No ato da inscrição o candidato deverá entregar a seguinte documentação:

a) Comprovante/Declaração de Matrícula atualizada;

b) Formulário de Inscrição devidamente preenchido (Conforme Anexo II);

c) Histórico escolar atualizado;

d) Curriculum Vitae (resumido).

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

4.1. O processo seletivo consistirá de duas fases:

a) Análise do Curriculum Vitae e do histórico escolar com valor de 10 (dez) pontos. Será considerado
classificado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis).

b) Entrevista de caráter classificatório, no valor de 10 (dez) pontos.

4.2. A entrevista ocorrerá no dia 12/07/2019 no horário indicado por e-mail ou telefone ao candidato.

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO

5.1. Somente será considerado aprovado o candidato que obtiver no mínimo 60% (sessenta por cento) pontos
no total desde que não obtenha nota zero na entrevista.

5.2. Caso haja empate entre estudantes, terá preferência o candidato que se enquadrar na seguinte ordem:

a) obtiver maior pontuação no Curriculum/histórico;

b) obtiver maior pontuação na entrevista;

c) for mais idoso.

 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

6.1. O resultado final será divulgado no site do Câmpus, no dia 16/07/2019, a partir das 10

horas na página eletrônica http://www.utfpr.edu.br/toledo

 

7 . DA CONVOCAÇÃO

7.1 A convocação para apresentação de documentos ocorrerá no dia 18/07/2019.

7.1.1 O prazo de manifestação do candidato convocado e apresentação dos documentos exigidos no item 7.6
é de 3 (três) dias úteis.

7.2. A convocação para o estágio será realizada mediante contato telefônico ou e-mail encaminhado ao
candidato selecionado.

7.3. Serão considerados para convocação o telefone e e-mail registrados pelo candidato no ato da inscrição.

http://www.utfpr.edu.br/toledo
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7.4. O candidato selecionado que desistir formalmente, ou não assumir as atribuições do estágio quando
convocado, será excluído da lista de classificação.

7.5 O início das atividades dar-se-á a partir de 12/08/2019, dependendo da homologação dos documentos
pelo COGERH – UTFPR Campus Toledo;

7.6 Os documentos que devem ser apresentados para contratação são:

a) Uma foto 3x4;

b) Carteira de trabalho, Carteira de identidade, CPF e título de eleitor (originais) e respectivas cópias destes
documentos (para a carteira de trabalho cópia da página com foto e dos dados do primeiro e último
registros);

c) Declaração de matrícula atualizada;

e) Cópia do comprovante de residência;

f) Atestado médico e hemograma completo.

7.7 O estagiário deverá ter em mãos todos os documentos mencionados para poder iniciar o processo de
contratação.

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. O processo seletivo terá validade de 06 (seis) meses, podendo, a critério da UTFPR – Câmpus Toledo ser
prorrogado por mais 06 (seis) meses.

8.2. O estágio terá duração de 20 (vinte) horas semanais, distribuídas em 4 (quatro) horas diárias, de segunda
à sexta-feira.

8.3. O preenchimento da vaga de estágio ocorrerá a partir da publicação do resultado, de acordo com as
necessidades da UTFPR – Câmpus Toledo.

8.4. A UTFPR – Câmpus Toledo reserva-se no direito de convocar candidatos em número que atenda às
necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e a existência de vagas de estágio.

 

 

 

Toledo, 25 de junho de 2019.

 

 

 

 

 

_________________________________

Jones Erni Schmitz
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Coordenador de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia

 

_________________________________

RAQUEL RIBEIRO MOREIRA

Diretor de Graduação e Educação Profissional

Documento assinado eletronicamente por JONES ERNI SCHMITZ, COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA,
em 25/06/2019, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL RIBEIRO MOREIRA, DIRETOR(A), em 25/06/2019, às 15:12,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0905264 e o código CRC
C97C5D50.

ANEXO I – DETALHAMENTO DAS VAGAS

OFERTA DE ESTÁGIO – 1 VAGA PARA COEBB

Instituição: UTFPR – Câmpus Toledo

Requisito:
Estar cursando Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia.

 

Contato/Ramal:
Rafael/Caroline/Danielle/Iraúza (45) 3379-6828

 

Período/Ano exigido:
A partir do 6º período

 

Atividades a serem
desenvolvidas:

Assessorar docentes e discentes em atividades laboratoriais
relacionadas ao ensino e pesquisa; Gerenciar e organizar os
laboratórios; Elaborar, revisar e implementar procedimentos
operacionais de equipamentos e outros procedimentos; Proceder o
controle de estoque de reagentes, materiais e vidrarias dos
laboratórios; Atuar no gerenciamento de resíduos químicos
gerados.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Carga Horária

Semanal/Turno/Horário:

20 horas / Turno a definir

 

ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO

 

Nome completo: _________________________________________________________

 

Data de nascimento: ______________RG: _________________ CPF: ______________

 

Instituição de ensino: _____________________________________________

 

Curso: ________________________________ Período/ano que frequenta: _______

 

Email: _________________________________________________________________

 

Telefone residencial: (     ) _______________ Telefone celular: (     ) _______________

 

 

                        Declaro verdadeiros os dados informados e que estou ciente das regras do Edital
023/2019.

 

 

                                                                       Toledo, _____ de _______________ de 2019.

 

 

 

_____________________________

Assinatura


