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CHAMADA INTERNA ESPECÍFICA
1ª RETIFICAÇÃO DA
CHAMADA PÚBLICA INTERNA Nº 001/2019 – CAMPUS CURITIBA/IFPR

PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES EM PROJETO DE PESQUISA
DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS CURITIBA - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR, no uso de suas
atribuições legais e regimentais conferidas pela Portaria Nº 716, de 08 de maio de 2014, publicada no
D.O.U. em 09 de maio de 2014, seção 2, página 26, torna pública a presente Chamada Pública Interna e
convida os estudantes interessados a se apresentarem para par cipação em um Projeto de Pesquisa
diagnós co socioterritorial de segurança pública que será realizado no município de São José dos
Pinhais/PR. O projeto denominado “Pesquisa Diagnós co Socioterritorial da Segurança Pública”
encontra-se devidamente cadastrado no Comitê de Pesquisa e Extensão – COPE do Campus Curi ba /
IFPR, sob o nº 23411.006992/2019-61.
1 DA BASE LEGAL
1.1 A presente Chamada Pública está fundamentada:
1.1.1 Pela Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.
1.1.2 Pela Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que Ins tui a Rede Federal de Educação
Proﬁssional, Cien ﬁca e Tecnológica, e cria os Ins tutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
1.1.3 Pela Lei Nº 13.005/14, de 25 de junho de 2014 que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE 2014
– 2024).
1.1.4 Pela Resolução CONSUP/IFPR nº 054/2011, de 21 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a
Organização Didá co-Pedagógica da Educação Proﬁssional Técnica de Nível Médio e Formação Inicial e
Con nuada de Trabalhadores no âmbito do Ins tuto Federal do Paraná – IFPR.
1.1.5 Pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, conforme Resolução Nº 01, de 05 de dezembro de 2014,
do CNE/CEB.
1.1.6 Pela Resolução CONSUP/IFPR nº 055/2011, que dispõe sobre a Organização Didá co-Pedagógica da
Educação Superior no âmbito do Ins tuto Federal do Paraná – IFPR.
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1.1.7 Pelo Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, em cumprimento ao Decreto Nº
5773/06.
1.1.8 Pela Resolução Nº 056, de 03 de dezembro de 2012, aprovada pelo Conselho Superior, a qual cria o
Regimento Geral do Ins tuto Federal do Paraná.
1.1.9 Pela Portaria SETEC/MEC Nº 58, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2014, que regulamenta a concessão de
bolsas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio, no âmbito dos Ins tutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia.
1.1.10 Pelo ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ACT Processo Nº 08020.002998/2018-98, celebrado
entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP e o Conselho Nacional das Ins tuições da
Rede Federal de Educação Proﬁssional e Tecnológica – CONIF, obje vando parcerias para a capacitação de
agentes de Segurança Pública, comunidade e diagnós cos cien ﬁcos, e dá outras providências.
2 DO OBJETO
2.1 Cons tui-se objeto desta Chamada Pública:
2.2 Seleção inicial de 30 estudantes e formação de um cadastro de reserva para os demais estudantes
interessados em par cipar de pesquisa a ser realizada no Município de São José dos Pinhais/PR, a ﬁm de
permi r a convocação, de acordo com a conveniência e oportunidade para a Administração Pública, para
par ciparem da iden ﬁcação de aspectos relevantes para a compreensão da criminalidade violenta no
Município, através do levantamento de dados primários, e da organização e análise de dados
secundários, qualita vos e quan ta vos, e da colaboração para a elaboração de relatório dos trabalhos.
3 DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DOS/AS ESTUDANTES
3.1 Ter a ngido a maioridade (18 anos ou mais), de acordo com o Art. 5º do Código Civil.
3.2 Estar regulamente matriculado/a nos Cursos de Ensino Médio e ou Técnico, na forma de oferta
Integrada, Concomitante e Subsequente, ou nos Cursos de Ensino Superior (Graduação) em Tecnologia,
Bacharelado e Licenciatura, na modalidade presencial, ou nos Cursos de Pós-Graduação, realizados pelo
Campus Curi ba na modalidade presencial, para concessão de bolsas (auxílios ﬁnanceiros) para
desenvolvimento de a vidades de pesquisa e desenvolvimento de projetos acadêmicos.
3.3 Ter disponibilidade mínima de 10 (dez) horas e máxima de 20 (vinte) horas semanais para
desenvolver a vidades no projeto.
3.4 Possuir Currículo cadastrado na Plataforma La es (h p://la es.cnpq.br/), ou efetuar seu cadastro até
a convocação para entrega da documentação cadastral;
3.5 Não possuir qualquer vínculo trabalhista com o IFPR ou empresas que prestem serviços para o
mesmo;
3.6 Não receber Bolsa de pesquisa, extensão, inovação, monitoria, atleta, de inclusão social, de outro
projeto ou de outra agência de fomento nacional ou estrangeira;
3.7 Possuir interesse em trabalhar com coleta, organização e análise de dados quan ta vos e
qualita vos;
3.8 Estar regularmente incluído na relação de estudantes que possuem SEGURO DE VIDA junto a
DAES/PROENS, situação a ser conﬁrmada pela Pró-Reitoria de Ensino do IFPR.
4 DA INSCRIÇÃO
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4.1 O período de inscrições será entre os dias 17 de maio de 2019 até o dia 21 de maio de 2019 nos
horários das 14 8h às 21h, e no dia 22 de maio nos horários das 8h às 17h.
4.2 Para a inscrição, o/a estudante deverá preencher o formulário de inscrição no ANEXO I desta
Chamada.
4.3 O/A solicitante deverá entregar o formulário de inscrição (ANEXO I) devidamente preenchido e
assinado, junto à Direção de Ensino do Campus Curi ba.
4.4 Qualquer servidor/a lotado/a junto à Seção Pedagógica e de Assuntos Estudan s do campus Direção
de Ensino do Campus Curi ba é responsável por receber o formulário de inscrição, expedindo Protocolo e
entregando-o ao/à estudante no ato do recebimento.
5 DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS/AS ESTUDANTES
5.1 A seleção dos estudantes interessados será efetuada mediante SORTEIO PÚBLICO, realizado no dia 22
de maio de 2019 às 19h no Auditório do Campus Curi ba, exclusivamente por pelo menos 03 (três)
membros do Grupo de Pesquisas Local, ins tuída através da Portaria nº 825/2019 (0298199).
5.2 Os/as estudantes serão classiﬁcados/as pela mesma ordem do momento em que houver o sorteio.
5.3 A falta de qualquer documentação exigida no ato da inscrição implicará no indeferimento automá co
da solicitação.
5.4 Compete a Comissão do projeto, realizar os ajustes de bolsas e a vidades a serem desenvolvidas, se
assim julgarem necessário.
6 DO RESULTADO PRELIMINAR
6.1 A Comissão do Projeto encaminhará a listagem classiﬁcatória à Direção Geral do Campus Curi ba com
o resultado preliminar, até 22 de maio de 2019.
6.2 A Direção Geral do Campus Curi ba, por intermédio do Departamento de Comunicação, divulgará o
resultado preliminar do presente Edital até 23 de maio de 2019, página virtual do Campus
(www.curi ba.ifpr.edu.br).
6.3 Os/as estudantes poderão ter suas inscrições deferidas, indeferidas ou em lista de espera.
6.4 Os/as estudantes em situação de “lista de espera” poderão ser chamados/as para subs tuições de
estudantes que porventura venham a ser subs tuídos, desis rem ou para chamadas de ampliação de
vagas do Projeto que poderão surgir, obedecendo à ordem classiﬁcatória.
6.5 As chamadas em lista de espera poderão ser realizadas a qualquer momento, conforme a
necessidade para execução do projeto, sendo publicizadas na página virtual do Campus.
7 DOS RECURSOS E RESULTADO FINAL
7.1 Após a divulgação dos resultados, os/as estudantes terão o prazo de 02 (dois) dias úteis para
apresentar recurso (ANEXO II) à Direção Geral do Campus Curi ba.
7.2 A Direção Geral do Campus, publicará o resultado dos recursos até o dia 28 de maio de 2019.
7.2 A Direção Geral do Campus Curi ba publicará o resultado ﬁnal na página virtual
(www.curi ba.ifpr.edu.br) em 29 de maio de 2019.
7.3 Sobre o resultado ﬁnal não caberá recurso.
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8 DA ALOCAÇÃO DOS ESTUDANTES AO PROJETO
8.1 Após a divulgação dos resultados, na data de 30 de maio de 2019 às 19h, o estudante selecionado
deverá dirigir-se Auditório do Campus Curi ba, onde ocorrerá uma primeira apresentação do projeto e
a vidades a serem desenvolvidas.
8.2 Nesta mesma data o estudante deverá apresentar os seguintes documentos:
1. Comprovante de matrícula em um dos Cursos relacionados no item 3.1 3.2 desta Chamada Pública;
2. Cópia impressa do seu Currículo cadastrado na Plataforma La es (h p://la es.cnpq.br/);
8.3 A ausência do estudante na data es pulada no item 8.1 e/ou a não apresentação dos documentos
citados no item 8.2, implicará na chamada do próximo candidato classiﬁcado na lista de espera.
9 DO CRONOGRAMA

Início e término das inscrições
Sorteio Público dos Estudantes Inscritos
Divulgação do resultado preliminar
Prazo para recursos
Publicação do resultado dos recursos
Publicação do resultado ﬁnal
Alocação dos/as bolsistas estudantes selecionados e entrega dos
documentos
Prazo Final para abertura de conta junto ao Banco do Brasil para
recebimento da bolsa.
Início das a vidades do projeto

17/05/2018 a 21
22/05/2019
22/05/2019
23/05/2019
24/05/2019 a
27/05/2019
28/05/2019
29/05/2019
30/05/2019
15/06/2019
03/06/2019

Parágrafo único: Este cronograma poderá sofrer alterações
10 DA VIGÊNCIA E DISPONIBILIDADE DE BOLSA
10.1 O Projeto de pesquisa diagnós co socioterritorial de segurança pública tem a previsão de
disponibilizar até 30 (trinta) bolsas remuneradas, des nadas exclusivamente aos/às estudantes
convocados/as, estando a disponibilização das bolsas condicionada à descentralização de recursos do
Ministério da Jus ça especiﬁcamente para esta ﬁnalidade.
10.2 O Período de vigência de a vidades no projeto serão será de até 03 (três) meses e o valor da bolsa
auxílio para este período é de R$1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais) pelo período integral, podendo
ser pago também em períodos mensais ou até mesmo proporcionais aos dias em que desenvolveu
a vidades, desde que corresponda ao período mínimo de 20 dias de a vidades, desenvolvidas em
conformidade com o estabelecido nesta Chamada Pública.
10.3 a Comissão do projeto, bem como a direção geral do campus Curi ba não se responsabiliza por
atrasos no depósito dos valores devido a dados ﬁnanceiros incorretos ou domicílio bancário inexistente,
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bem como por atraso do repasse do recurso ﬁnanceiro ao IFPR.
10.4 Nas situações de trancamento de matrícula, transferência de curso para outra unidade (campus) do
IFPR ou para outra Ins tuição, abandono escolar ou situação similar, ﬁca o estudante automa camente
desvinculado do projeto.
11 DAS OBRIGAÇÕES E COMPROMISSOS DOS BOLSISTAS ESTUDANTES CONVOCADOS
11.1 São atribuições dos candidatos estudantes convocados:
11.1.1 Disponibilizar no mínimo 10 (dez) horas e máximo 20 (vinte) horas semanais para a execução das
a vidades do projeto;
11.1.2 Tabular e organizar os dados quan ta vos advindos de fontes primárias e secundárias;
11.1.3 Transcrever as entrevistas originadas da pesquisa qualita va;
11.1.4 Par cipar dos trabalhos de campo para o levantamento dos dados qualita vos;
11.1.5 Auxiliar na formatação dos relatórios e outros materiais;
11.1.6 Auxiliar na elaboração do relatório Final;
11.1.7 Realizar outras a vidades designadas pela Comissão do projeto;
11.1.8 Guardar sigilo sobre as informações levantadas durante a realização da pesquisa.
12 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO
12.1 Estar regulamente matriculado/a nos Cursos de Ensino Médio e ou Técnico, na forma de oferta
Integrada, Concomitante e Subsequente, ou nos cursos presenciais do IFPR em nível de Ensino Superior
(Tecnologia, Licenciatura ou Bacharelado), ou nos Cursos de Pós-Graduação, realizados pelo Campus
Curi ba na modalidade presencial;
12.2 Ter frequência mensal igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) no curso em que está
matriculado/a.
12.2.1 O/A estudante que no mês ob ver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento), em um
ou mais componentes curriculares, terá seu desligamento automá co do projeto.
12.3 A Comissão do projeto poderá, a qualquer tempo, desligar o/a bolsista estudante convocado que
não cumprir os requisitos propostos.
12.4 A ausência do registro de frequência mensal incidirá no não pagamento da bolsa ao/à bolsista
estudante convocado/a.
13 DAS COMPETÊNCIAS PARA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO
13.1 Os/As estudantes contemplados/as com a bolsa devem possuir, obrigatoriamente, conta corrente
no Banco do Brasil, como tular (em seu nome) ou providenciar a abertura da mesma, pois somente
serão realizados pagamentos através desse banco.
13.1.1 O/A bolsista estudante convocado que não abrir conta corrente e/ou não regularizar a situação
bancária para recebimento até 10 de junho de 2019 poderá perder o direito à percepção da bolsa.
13.2 O/A estudante selecionado/a deverá desenvolver suas a vidades na proposta do projeto em que for
direcionado/a, dedicando entre 10 (Dez) horas a 20 (vinte) horas de a vidades semanais comprovadas
através de frequência mensal.
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13.3 A reposição da carga horária, a ser realizada, deverá ser realizada mediante expressa comunicação e
autorização da Comissão do projeto, para anotações na folha de frequência.
13.4 O/A estudante que ob ver conceito inferior a “C” em um ou mais componentes curriculares deverá
comparecer ao atendimento que os docentes disponibilizam por, no mínimo, 02 (duas) horas semanais.
13.5 O acompanhamento das a vidades desenvolvidas no projeto ocorrerá por meio de relatórios
parciais apresentados pelos bolsistas estudantes convocados periodicamente à Comissão do Projeto.
14 DO DESLIGAMENTO
14.1 O desligamento do/a estudante no do Projeto ocorrerá nos seguintes casos:
14.1.1 Trancamento de matrícula do/a estudante;
14.1.2 Transferência;
14.1.3 Jubilamento;
14.1.4 Desistência;
14.1.5 Conclusão do curso;
14.1.6 Solicitação do/a próprio/a estudante, mediante termo de desligamento;
14.1.7 Não cumprimento das a vidades propostas;
14.1.8 Ausência e/ou faltas em 3 (três) dias de a vidades de desenvolvimento no Projeto.
15 DA DECLARAÇÃO/CERTIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO
15.1 Cabe à Direção Geral do Campus Curi ba emi r declaração/cer ﬁcação de par cipação no projeto
de pesquisa aos/às estudantes, em um total das horas desenvolvidas pelo estudante, para ﬁns de
A vidades Complementares no curso matriculado.
15.2 A emissão do cer ﬁcado ﬁca condicionada a par cipação mínima de 75% de assiduidade e
desempenho no projeto.
16 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 Em caso de dúvida em alguma etapa deste Processo de Seleção, o estudante deverá se dirigir ao
coordenador e/ou pesquisadores do projeto a ﬁm de esclarecê-las.
16.2 A Direção Geral do Campus Curi ba ﬁca responsável pela recepção, zelo, administração e
gerenciamento arquivís co de todas as documentações dos/as estudantes inscritos neste Projeto.
16.4 A qualquer tempo, este Projeto poderá ser revogado ou anulado no todo ou em parte, por mo vo
de interesse público ou da Administração Pública, sem que isso implique direito de indenização de
qualquer natureza.
16.5 Em se tratando de um Acordo de Cooperação Técnica – ACT, celebrado entre a SENASP e o CONIF, o
Campus Curi ba/IFPR se resguarda no direito de somente efetuar o pagamento das bolsas após a
descentralização dos recursos para esta ﬁnalidade.
16.6 Na hipótese de não ocorrer disponibilidade orçamentária e ﬁnanceira, do recurso previsto para este
Chamada, caberá à Direção Geral do Campus Curi ba, a qualquer tempo, tornar sem efeito este
documento.
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16.7 O/A estudante deverá manter seu endereço, telefone e e-mail, assim como outras informações
pessoais, atualizados junto ao campus e Comissão do projeto.
16.8 Qualquer inexa dão ou má fé nos dados fornecidos pelo/a estudante, a qualquer tempo, implicará a
não homologação do processo do/a candidato/a ou exclusão da bolsa.
16.9 A Comissão do projeto, bem como a direção geral do campus Curi ba, não se responsabilizam pelo
não recebimento ou atraso da bolsa devido a problemas nas contas bancárias dos/as estudantes.
16.10 Os casos omissos, não previstos neste documento, serão dirimidos pela Comissão do projeto e pela
Direção Geral do Campus Curi ba.
Documento assinado eletronicamente por ADRIANO WILLIAN DA SILVA, DIRETOR(a), em
20/05/2019, às 17:07, 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.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0301506 e
o código CRC FC3607F8.

ANEXOS: SEM ALTERAÇÃO
Referência: Processo nº 23411.006921/2019-68
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