Edital nº018/2017 – CAMPUS CURITIBA – IFPR
CHAMADA INTERNA SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO DE BOLSISTA - REDE ETEC BRASIL
A presente chamada interna visa contratar bolsista(professor pesquisador )para atuar no curso técnico
Segurança do Trabalho, na modalidade educação a distância, da Rede e-tec Brasil no Instituto Federal
do Paraná – IFPR, por meio do Núcleo de Tecnologia e educação a Distância – NUTEAD do campus
Curitiba.
O candidato, ao se inscrever, manifesta conhecimento prévio das Resoluções FNDE n.° 36/2009 e suas
alterações pela Resolução FNDE n° 18/2010, bem como o Decreto 7.589/2011 que institui a Rede e-Tec
Brasil e da Portaria IFPR nº 697/2015.
As inscrições estão abertas de 02/06/2017 até às 11:59h de 05 de junho 2017.
1. PRE-REQUISITO:
a) Ser servidor do quadro efetivo do IFPR, devidamente lotado ou em exercício nos Campi Curitiba e
demais Campi da região Metropolitana.
b) Não estar impedido, conforme preceitua a Portaria IFPR n° 697/2015.
DA BOLSA:
O valor da bolsa é estabelecido conforme a Resolução CD/FNDE nº 18, de 16 de junho de 2010, em
seu artigo 1º, inciso VI e será de:
a) R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) mensais para o Professor Pesquisador ou enquanto exercer
as suas funções;
b) R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais para o Professor Pesquisador ou enquanto exercer as
suas funções.
Carga Horária: 20h semanais, conforme a necessidade do NUTEAD
Local de atuação: Secretaria Municipal de trabalho e emprego ( SMTE )
Rua R. Anastácio Flizikowski, 76 – Bairro Sabiá, ao lado do Hotel Saara em frente a Rodovia do
Xisto – Araucária.
O candidato será avaliado através da pontuação curricular, conforme quadro constante no Anexo I deste
Edital.
Resultado Final: 07/06/2017.
Inscrições:
Os interessados deverão enviar currículo Lattes, de 02/06/2017 até às 11:59h de 05 de junho 2017,
para o e-mail nutead.curitiba@ifpr.edu.br indicando, obrigatoriamente, o número do Edital.
Serão desconsiderados os currículos remetidos após a data limite indicada nesta chamada.
A publicação e o resultado do edital Nº18/2017 - Divulgado pelo site Campus Curitiba:
http://curitiba.ifpr.edu.br/cursos-tecnicos-a-distancia/editais/
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Curitiba, 01 de junho de 2017.

Prof. Dr. Adriano Willian da Silva
IFPR- Câmpus Curitiba / Diretor Geral

Edital nº018/2017 – CAMPUS CURITIBA – IFPR
(Anexo I)
FUNÇÃO

Professor Presencial

FORMAÇÃO MÍNIMA

PÓS-GRADUAÇÕES*;
**.

EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL***.

(GRADUAÇÃO).
Engenharia Mecânica,
Engenharia Civil,
Tecnologia em
Segurança do
Trabalho,
Enfermagem,
Medicina.
Bacharelado em
química industrial;
* Biologia,
Engenharia em
Segurança do Trabalho;
Bacharelado em
Agronomia;
Engenharia Elétrica;
Engenharia de
Produção;
Educador Físico;
Fisioterapeuta;
Engenheiro Ambiental;
Ciências Contábeis;
Engenharia em energia.

2,50 pontos para
Doutorado concluído
na área Segurança do
Trabalho.
1,50 pontos para
Doutorado fora da
área.
1,50 pontos para
Mestrado concluído na
área Segurança do
trabalho.
1,00 pontos para
Mestrado fora da área.
1,00 ponto
paraEspecialização na
área Segurança do
Trabalho (mínimo de
360h).
0,50 pontos para
Especialização fora da
área (mínimo de 360h)

0,20 ponto por ano para
experiência em
magistério.

0,25 ponto por ano para
experiência em educação
à distância.

0,25 ponto por ano
atuando na área da
função pretendida (exceto
magistério).

0,50 ponto por ano para
experiência profissional
como docente na área.
1,00 ponto por produção
de livro na área.

