
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA TÉCNICO PARA AUXÍLIO AO PROJETO – REDE BRASILEIRA DE
COLEÇÕES BIOLÓGICAS – UFPR/FUNPAR /MCTI

Esse edital torna pública a seleção de 01 bolsista para atuação junto ao Projeto REDE BRASILEIRA
DE  COLEÇÕES  BIOLÓGICAS  –  UFPR/FUNPAR/MCTI  na  Universidade  Federal  do  Paraná.   Será
selecionado  01 bolsista para atuação de forma presencial para auxiliar nas a vidades específicas
do Projeto referentes às coleções das áreas de Botânica.

BOLSA no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para período de 12 meses a par r de março/22 com
carga horária de 40 horas semanais. 

Função principal: auxílio nas a vidades rela vas à execução do projeto e diagnós co das coleções
botânicas do Brasil.  

Requisitos  mínimos  necessários para  a  homologação  da  inscrição  e  que  necessitam  de
comprovação:

 Ser  profissional  com  ensino  superior  completo,  com  doutorado  na  área  de
Botânica (uma vaga).

 Experiência em coleções botânicas.
 Conhecimentos básicos na manutenção de páginas web e redes sociais.
 Experiência na confecção de projetos e relatórios.
 Conhecimentos em esta s ca básica e Excel.
 Curriculo la es atualizado

Qualidades adicionais às quais serão dados pontos extra na avaliação:

 Possuir:
o Proa vidade.
o Habilidades de comunicação.
o Experiência na organização de eventos.
o Experiência  na  coordenação  de  equipes  e  direcionamento  para  execução  de

instruções e planos de trabalho.
o Fluência em leitura e compreensão de inglês.

A vidades a serem desenvolvidas:

 Dedicar-se parcialmente a projeto de pesquisa associado às coleções botânicas;
 Realizar o levantamento das coleções botânicas do Brasil;
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de apoio; 
 Auxiliar na confecção dos manuais com recomendações de boas prá cas às coleções;
 Auxiliar na manutenção da página web do Projeto e redes sociais;
 Auxiliar na organização dos eventos do projeto;
 Auxiliar na confecção de relatórios do projeto;

Período de duração das bolsas: 01/03/2022 a 28/02/2023.

Data limite para inscrição: 20/02/2022 (domingo) até às 23:59.

Forma de inscrição: enviar currículo para projetoredebotanica@gmail.com  .  

 No assunto colocar, de acordo com a intenção à bolsa:

 INSCRIÇÃO BOLSISTA PROJETO MCTI – BOTÂNICA

Seleção: os candidatos serão avaliados por entrevista e pelo currículo que deverá ser entregue por
e-mail no momento da inscrição. 

Entrevistas: serão realizadas no dia 23/02 (terça-feira) e os candidatos irão receber e-mail com os
dados necessários para acesso à sala virtual  onde serão realizadas as entrevistas.  A ordem das
entrevistas  seguirá  a  sequência  das  inscrições.  O  cronograma  será  divulgado  no  site
www.taxonline.bio.br

Resultados: serão divulgados até o dia 25/02 (sexta-feira).

Curi ba, 16 de fevereiro de 2022.

Luciane Marinoni

Coordenadora do Projeto
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