
 

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA – PROGRAMA BOLSA DE APOIO TÉCNICO 

 

 

 

O Laboratório Multiusuário de RMN do Departamento de Química da UFPR 

torna público este edital para a seleção de 01 (um) candidato para atuar como bolsista 

de apoio técnico no referido laboratório. 

 

 

1. OBJETIVO 

 Selecionar um candidato apto a atuar no apoio técnico do laboratório 

multiusuário de RMN, o qual será indicado a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PRPPG) da UFPR para receber uma bolsa de apoio técnico, concedida a UFPR pela 

Fundação Araucária, conforme chamada pública 05/2021, PROGRAMA 

INSTITUCIONAL BOLSA-TÉCNICO. A seleção do candidato não garante o recebimento 

da bolsa, apenas o torna apto a ser indicado para recebimento da bolsa, conforme 

descrito na chamada pública 05/2021 da Fundação Araucária e chamada interna 

004/2021 – PESQUISA/PRPPG/UFPR PROGRAMA BOLSA TÉCNICO 2021. 

  

2. REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE E CARACTERÍSTICAS DA BOLSA 

2.1 Requisitos mínimos para se candidatar 

 - Possuir graduação em Química ou áreas afins. 

 - Ter realizado ou estar realizando Pós-Graduação Strictu Sensu na área de 

RMN. 

 - Possuir experiência tanto na operação e ajuste de espectrômetros de RMN, 

quanto na interpretação de dados de RMN. 

 

 2.2 Sobrea a bolsa: 

 

Valor: R$ 2.000,00 (dois mil Reais) mensais. 

Vigência (Duração): 03/2022 a 04/2023 (13 meses) 

Os bolsistas deverão exercer suas atividades em regime de 40 horas semanais, 

sendo que não é possível acumular bolsas. 

 

 

 



2.3 Síntese das atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista no LabRMN 

1 – Auxiliar o atendimento da demanda por análises de Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN) em solução, no estado semissólido e no estado sólido, bem como de 

medidas de relaxação de spin nuclear, recebidas pelo LabRMN; 

2 – Realizar experimentos de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) em uma 

ou duas dimensões (RMN 1D e 2D), atuando no ajuste da homogeneidade do campo 

magnético dos equipamentos e ajuste dos parâmetros de aquisição dos experimentos 

1D e 2D. Também atuar no ajuste dos parâmetros para aquisição de análises de 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) no estado semissólido e no estado sólido. 

3 – Auxiliar os usuários quanto ao correto preparo de amostra, encaminhamento 

de análises e também alunos de pós-graduação habilitados na operação do 

espectrômetro de RMN Bruker DPX 200 para a realização de experimentos de RMN 

1D. 

4 – Auxiliar a identificação e encaminhamento de soluções necessárias para 

eventuais problemas técnicos com os espectrômetros de Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN), bem como dos equipamentos de suporte como compressores de ar, 

geradores de energia, condicionadores de ar, entre outros. 

5 – Auxiliar na organização e planejamento dos procedimentos necessários para 

o reabastecimento criogênico dos espectrômetros de Ressonância Magnética Nuclear 

(RMN); 

6 – Auxiliar no levantamento estatístico periódico das análises realizadas pelo 

laboratório.  

7 – Auxiliar na organização geral do laboratório multiusuário de RMN, prezando 

pelo bom uso de todos os equipamentos do seu parque instrumental. 

 

3. DA SELEÇÃO 

 A seleção dos candidatos será realizada por uma comissão designada pelo 

Comitê Gestor do laboratório e composta por membros do Comitê Gestor e envolverá 

as etapas de: 

- Homologação das inscrições de acordo com o atendimento dos pre-requisitos 

estabelecidos pelo edital; 

- Avaliação e pontuação do currículo Lattes conforme Tabela I (Anexo I);  

- Entrevista com os candidatos.  

 

4. CRONOGRAMA 

4.1 Inscrições: De 07 a 11 de fevereiro de 2022 

As inscrições serão realizadas através de envio de e-mail para labrmn@ufpr.br 

identificado no assunto como BOLSISTA DE APOIO TÉCNICO, manifestando interesse 

no processo seletivo, acompanhado dos seguintes documentos:  

mailto:labrmn@ufpr.br


- Copia digitalizada de diploma de nível superior em química ou áreas afins 

- Link para o currículo Lattes 

 

4.2 Divulgação das inscrições homologadas: 14/02/20222. 

4.3 Entrevista com os candidatos: 15/02/2022 a 16/02/2022. 

4.4 Divulgação do resultado: 16/02/2022. 

4.5 Indicação do candidato selecionado à PRPPG: 17/02/2022. 

 

5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A divulgação dos resultados será realizada por meio de Ata da comissão de 

seleção, no sítio eletrônico do laboratório multiusuário de RMN no endereço 

www.quimica.ufpr.br/rmn 

 

 

6. INFORMAÇÕES GERAIS 

Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta Chamada 

podem ser obtidos pelo e-mail labrmn@ufpr.br. 

 

 

Curitiba, 04 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

Comitê Gestor do Laboratório Multiusuário de RMN. 
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ANEXO I 

 

 

Tabela 1. Pontuação para avaliação de currículo Lattes. 

 

Artigos completos publicados ou aceitos para 

publicação em periódicos indexados conforme 

fator de impacto JCR 

Pontuação Pontos 

concedidos 

≥4,00 200  

3,99-3,00 170  

2,99-2,00 140  

1,99-1,00 120  

≤0,99 100  

Artigos sem fator de impacto 20  

Resumos publicados em anais de eventos 

científicos 

60  

Livro científico publicado com ISBN 120  

Capítulo de livro publicado com ISBN 80  

Patente registrada 80  

Apresentação de trabalhos orais em eventos 

científicos 

80  

Participação em eventos científicos 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


