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Edital de seleção bolsista de Iniciação Científica - Edital interno unificado nº 04/2018
Os Professores Jessé Rodrigo Fink, João de Andrade Bonetti e Christiano Santos Rocha Pitta tornam público o Edital de seleção de bolsista
de Iniciação Científica vinculado aos projetos aprovado no Edital interno unificado nº 04/2018: (i) Características de solos que recebem resíduos
industriais como fertilizantes – dinâmica do fósforo, (ii) Produção e qualidade de tomate tipo cereja como efeito de macro e micronutrientes
- pH do solo”, (iii) Produção de milho sob diferentes intensidades de palhada residual de inverno e resistência do solo à penetração e (iv)
Atributos físicos, hídricos e biológicos do solo e produtividade de plantas em diferentes níveis de compactação do solo.

Dos requisitos e atribuições do bolsista
- Estar regularmente matriculado em curso de graduação do IFPR e possuir frequência igual ou superior a 75% em todas as disciplinas.
- Não estar cursando o último período.
- Não ter vínculo empregatício.
- Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq.
- Desenvolver em conjunto com seu orientador plano de atividades da pesquisa a ser realizada, com dedicação de 20 (vinte) horas semanais. O não
cumprimento da carga horária, sem justificativa e reposição, implicará em cancelamento da bolsa.
- É vedado o acúmulo desta bolsa com bolsas de outros programas ou bolsas de outras instituições.
- Desempenhar adequadamente e com responsabilidade suas atividades, de acordo com o projeto.
- Requisitos adicionais para bolsista PIBIS/ FA:
- Ser estudante oriundo de escola pública, tendo cursado no mínimo duas das últimas quatro séries do ensino fundamental e todas as séries do
ensino médio em escola pública municipal, estadual ou federal, sendo possível
a exceção de um ano letivo (3º ano do ensino médio) cursado em escola particular, além de não possuir nenhum curso superior concluído.
- Ter ingressado no IFPR por meio de cota social.
- Estar frequentando curso de graduação há no mínimo um semestre.
- Requisitos adicionais para bolsista PIBIC-Af/ CNPq:
-Ter ingressado no IFPR por meio de ações afirmativas
Da bolsa
- A vigência das bolsas é de 12 (doze) meses.
- O valor das bolsas é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, e será depositado em conta corrente do bolsista, no Banco do Brasil.
Da inscrição
- Para candidatar-se à bolsa, o interessado deve procurar o professor com seu histórico escolar em mãos (emitido pelo próprio aluno via Sagres),
entre a data de 02 e 04 de julho de 2018, no Laboratório de Solos.
- O edital de selecionados para a entrevista será publicado dia 05/07/2018 às 8:00 h no mural do Laboratório de Solos.
- A entrevista para os selecionados no currículo será realizada no dia 05/07/2018, a partir das 13:00 h. O resultado final será divulgado no dia 06 de
junho de 2018 a partir das 8:00 h.
Disposições Gerais
- É de responsabilidade do bolsista deve atender os demais requisitos da chamada interna nº 02, EDITAL PROEPPI nº 04/2018 do programa de
bolsas de iniciação científica/graduação, disponível em http://reitoria.ifpr.edu.br/menu-institucional/pro-reitorias/proepi-2/editais/, incluindo os anexos.
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