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SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS
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EDITAL Nº  01/2021
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  Jr. – PIC – DA OBMEP

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA  PARA ATUAR  COMO PROFESSOR ORIENTADOR

A coordenação regional do Programa de Iniciação Científica Jr - PIC - Paraná 02 da Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas – OBMEP, torna público o edital de seleção para preenchimento de 01
vaga para bolsista para atuar como Professor Orientador no referido programa, destinada a estudantes
regularmente  matriculados  na  UFPR  -  Universidade  Federal  do  Paraná  ou  UTFPR  -  Universidade
Tecnológica Federal do Paraná.
 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O processo seletivo será regido por este edital e visa ao preenchimento de 01 (uma) vaga de
Professor Orientador para o Programa de Iniciação Científica Jr - PIC- Paraná 02 da OBMEP.

1.2. Além do número de vagas constantes no item acima, poderão ser selecionados e classificados
candidatos para comporem listas de reserva para eventuais substituições ao longo da vigência do
programa, edição 2021.

1.3. A bolsa terá duração de até 04 (quatro) meses, a partir de Julho de 2021, no valor mensal de
R$ 400,00 (quatrocentos reais) a serem pagos  através de conta corrente individual em nome do
bolsista, não sendo permitido o acúmulo com outra bolsa ou auxílio.

2. DAS INSCRIÇÕES
 

2.1. Poderão  se  inscrever  alunos  matriculados  em cursos  de  graduação da  UFPR -  Universidade
Federal do Paraná ou UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em campus situados
na Regional Paraná 2, e que possuam disponibilidade de no mínimo 12 horas semanais para o
programa, incluindo os sábados pela manhã.

2.2. As  inscrições  serão  realizadas  no  período  de  05  a  09/07/2021  exclusivamente  por  meio  do
preenchimento do formulário online: https://forms.gle/qef6eDjisZ9MW1e86

2.3. O formulário acima mencionado terá as seguintes seções: 
1) DADOS PESSOAIS  - em que será solicitado Nome, Email, Celular, RG, CPF.
2) ENTREVISTA - sobre seu interesse e experiência em Olimpíadas de Matemática e em
atividades de docência.
3) PROVA – com quatro questões sobre assuntos de Ensino Médio.
4) DOCUMENTAÇÃO - será necessário anexar um arquivo pdf de seu comprovante de
matrícula na UFPR ou UTFPR e de seu histórico escolar atualizado. Caso já tenha conta
corrente individual, deverá fornecer seus dados bancários.

2.4. Candidatos  que  não  cumpram  as  exigências  mencionadas no  Item  2.1  terão  sua  inscrição
indeferida.

3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

3.1  -  A  seleção  do  bolsista  será  feita  através  da  análise  do  formulário  preenchido  e  da
documentação anexada por uma comissão composta por  três professores do Departamento de
Matemática da UFPR.

https://forms.gle/qef6eDjisZ9MW1e86
http://www.obmep.org.br/listaEstagiosMunicipio.DO?stageRegionId=PIC-PR02
http://www.obmep.org.br/listaEstagiosMunicipio.DO?stageRegionId=PIC-PR02
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3.2 – Será atribuída uma nota de 0 a 100 para cada candidato. A nota será a média ponderada das
notas obtidas em cada um dos critérios a seguir utilizando os pesos associados a cada critério: 
(i) Histórico escolar  [30%];
(ii) Prova  [35%];  
(iii) Entrevista [35%].

3.3 – O resultado do processo de seleção será divulgado até as 12h do dia 12/07/2019 na página do
DMAT – http://www.mat.ufpr.br/.

4. DO CRONOGRAMA

· Período de inscrições: 05 - 09/07/2021;
· Divulgação do resultado: até 12/07/2021.
· Início das atividades: 15/07/2021. 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1  Casos  omissos  neste  edital  serão  julgados  e  deliberados  pela  coordenação regional do
Programa de Iniciação Científica Jr - PIC-Paraná 02 da OBMEP. 

Curitiba, 05 de julho de 2021.

Prof. Carlos Henrique dos Santos
Coordenador Regional do Programa PIC-OBMEP
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