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Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGIa)  

EDITAL 04/2023 

EDITAL DE SELEÇÃO INTERNO - PROGRAMA BOLSA-TÉCNICO 

 

O Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGIa) da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUCPR), por meio do seu coordenador, divulga a presente chamada com o objetivo de selecionar 
candidatos para possível alocação de uma bolsa-técnico no âmbito da Chamada Pública CP 23/2022 
(CCT-Paraná) – Programa Institucional Bolsa-Técnico. O bolsista será alocado no CISIA (Centro 
Integrado de Soluções de Inteligência Artificial) da PUCPR. 

 

1. Recursos 

 

• O(A) candidato(a) selecionado(a) neste Edital Interno do PPGIa, irá concorrer posteriormente a 

uma bolsa-técnico no contexto da Chamada Pública CP 23/2022 (CCT-Paraná) – Programa 

Institucional Bolsa-Técnico. 

 

• Em caso de aprovação, será concedida uma bolsa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), pelo período de 24 (vinte quatro) meses; 

 

 

2. Data Importantes 

 

• Inscrição: de 02/03/2023 a 08/03/2023.  

• Seleção e divulgação do resultado: a partir do dia 09 de março de 2023.  

 

3. Elegibilidade 

 
O (A) bolsista deverá: 
 

a) Ser brasileiro(a) ou possuir visto permanente no país; 

b) Possuir curso completo de graduação na área de computação com conhecimentos de linguagem 

de programação Python e/ou C; 

c) Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes até a data limite para submissão das propostas a 

esse edital; 

d) Não ser aposentado(a); 

e) Não ter vínculo empregatício; 

f) Não acumular bolsas de qualquer outra natureza ou agência financiadora durante a vigência da 

bolsa em questão. 

 

4. Obrigações do(a) Bolsista 

 

• Adotar todas as providências que envolvam permissões e autorizações especiais de caráter 

ético ou legal, necessárias para a execução das atividades do projeto a ser executado; 

• Exercer suas atividades em regime de 40 (quarenta) horas semanais; 

• Não poderão exercer atividades como apoio administrativo, condução de veículos automotores, 

atividades de colaboradores e outras atividades similares. 

• Desenvolver junto com o(a) orientador(a) o projeto a ser executado; 
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• Elaborar relatórios parciais e final para o(a) orientador(a); 

• Incluir o nome do orientador(a) nas publicações e nos trabalhos apresentados em eventos 

científicos cujos resultados contaram com a participação efetiva deste(a); 

• Responsabilizar-se pela identificação visual4 obrigatória da Fundação Araucária e da 

Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) como financiadores do 

Programa Institucional Bolsa-Técnico, nas publicações de trabalhos apresentados em eventos 

de qualquer natureza e em qualquer meio de divulgação. 

• Não acumular bolsas institucionais ou de outra agência de fomento; 

• Comunicar imediatamente o supervisor em caso de impossibilidade de continuidade como 

bolsista; 

• Zelar pela observância ao Regimento Geral da PUCPR e demais normativas pertinentes; 

• Cumprir os requisitos para concessão de bolsas da Fundação Araucária, conforme Chamada 

Pública 23/2022 – Programa Institucional Bolsa-Técnico. 

 

 

6. Entrega da Documentação 

Os seguintes documentos devem ser entregues pelos candidatos: 

 

• Currículo Lattes; 

• Cópia do Diploma de Graduação 

• Histórico Escolar de Graduação; 

• Histórico Escolar de Pós-Graduação Lato Sensu/Especialização (se houver);  

• Histórico Escolar de Pós-Graduação Stricto Sensu (se houver);  

 

 

A documentação deve ser entregue via e-mail para: cisia@ppgia.pucpr.br 

  

 

 

 

 

 

Curitiba, 02 de março 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Emerson C. Paraiso 

Coordenador do PPGIa 

 


