
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE TECNOLOGIA 

LENGEBIO e NPDEAS / PROGRAMA CPT 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS 

PROJETO: Processo de Biodigestão de Fração Orgânica oriunda de Resíduos Sólidos 

Urbanos.  

PROCESSO: 23075.085876/2019-68 

CONTRATO/CONVÊNIO: (número ___/2020) 

COORDENADOR: Profa Dra Michele Rigon Spier 

1. PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS: 

Devidamente matriculados a partir do 4º período dos seguintes cursos de graduação: 

- Engenharia Química; 

- Engenharia de Bioprocessos e de Biotecnologia; 

- Engenharia Ambiental; 

- Engenharia Mecânica; 

- Engenharia Elétrica; 

- Engenharia de Produção; 

- Química, 

- Farmácia. 

2.  ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:  

- Executar atividades experimentais no laboratório Lengebio e no NPDEAS previstas e 

constantes no Plano de Trabalho do Projeto de Pesquisa relacionadas ao 

- Processo de biodigestão de resíduos sólidos urbanos; 

- Estudar e otimizar alguns parâmetros do processo bioquímico de conversão de matéria 

orgânica em biogás; 

Avaliação de custos, obtenção e pedidos de orçamentos; 

- Estudos experimentais de aceleração das subetapas do processo de biodigestão; 

- Avaliação de protótipo para escala laboratorial; 

- Utilização da fração líquida como fertilizante; 

- Estudar e aplicar estratégia viável para redução de enxofre no biogás bruto; 

- Auxílio na redação de relatórios técnicos contendo resultados experimentais. 

3. LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: Usina Piloto A 

(LENGEBIO) e nas Instalações do NPDEAS/Programa CPT, Centro Politécnico da 

UFPR. 

4 . CARGA HORÁRIA DEDICADA PELO ALUNO AO PROJETO:  20h 

semanais (20h x4 = 80h mensais x 24 = 1.920 h totais). A manutenção no projeto e da 



 

bolsa depende do cumprimento do horário e do bom desempenho nas atividades do 

projeto e acadêmicas. 

5. VALOR DA BOLSA:  R$ 600,00 /mês (seiscentos reais mensais) com duração de 

24 meses. O pagamento das mensalidades das bolsas está condicionado à assinatura da 

Minuta de Contrato da Parceria do Projeto de Pesquisa UFPR-Empresa. Poderá haver 

atraso inicial do projeto e pagamento das bolsas pois depende do repasse da origem do 

recurso.  

 6. PERÍODO DE ATUAÇÃO NO PROJETO: Início: previsto março/2020 a 

fevereiro/2022. 

7. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:  

- Estar regularmente matriculado a partir do 4º período em um dos cursos de graduação 

citados no item 1 do presente edital; 

- Preencher o formulário de inscrição onde constem os dados do aluno, curso, matrícula, 

currículo e assinatura;  

- Não receber bolsa ou qualquer outro auxílio financeiro da UFPR, de outra instituição 

de ensino ou agência de fomento, nacional ou internacional, que exija exclusividade 

- Se receber mais de uma bolsa nos termos da resolução 41.17 - Coplad, o valor somado 

das bolsas não deve ultrapassar os limites previstos nesta resolução; 

- Não ter vínculo empregatício de qualquer espécie, não estar em estágio obrigatório ou 

não obrigatório. 

8. FASES DA SELEÇÃO: 

- Análise do curriculum no modelo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq 

(devidamente preenchido) e entregue impresso o CV LATTES ATUALIZADO com 

análise do histórico escolar na UFPR; 

- Prova escrita (redação): data a ser agendada posterior conclusão da primeira fase de 

seleção (divulgação em edital); 

- Entrevista: a ser agendada previamente e comunicado aos alunos selecionados nas 

etapas anteriores (divulgação em edital). 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:  

Fase 1: análise de curriculum vitae (Lattes); experiência prévia e/ou atuação em grupos 

de estudos e atividades de pesquisa e/ou extensão; conhecimento em inglês; 

conhecimento em informática, ferramentas de internet e habilidades para elaboração de 

relatórios e apresentações poderão compor a avaliação (40%); 

Fase 2: desempenho em prova escrita (redação) (40%); 

Fase 3: desempenho na entrevista (20%). 

10. CALENDÁRIO: 

Divulgação do Edital: a partir do dia 21/02/2020 

Inscrições dos candidatos: 24/02/2020 a 04/03/2020 (Secretaria do DEQ, situado no 

Prédio Didático da Engenharia Química) 

Análise dos Currículos (modelo Lattes):05-07/03/2020 



 

Divulgação dos selecionados para a prova escrita (redação): até 09/03/2020 

Prova escrita (redação): 11/03/2020 

Divulgação dos resultados da prova escrita: até 17/03/2020 

Convocação para a entrevista: até 18/03/2020 

Data provável das entrevistas (ver edital): 19-20/03/2020 (a confirmar) 

11. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS:  

Mural do DEQ, Mural do DELT, plataforma transmídia do projeto CPT (por ex: FB, 

insta, blog, site). 

12. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: os constantes neste edital e implementação de 

bolsas aos alunos selecionados (três melhores classificados) serão efetivados após 

assinatura do contrato Ufpr-empresa. 

Curitiba, 21 de fevereiro de 2020. 

Michele Rigon Spier 

Coordenação do Projeto 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANEXO - MODELO DE FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE ALUNO 

EDITAL 01/2020 - Projeto de Pesquisa  

NOME DO ALUNO: 

CURSO: ( X ) Graduação  (  ) Especialização (  ) Mestrado (  ) Doutorado (  ) Pós Doutorado 

NOME DO CURSO: 

MATRÍCULA (alunos de graduação): 

 * Anexar curriculum vitae Lattes impresso (exigido no momento da inscrição). 

 

 

Curitiba, ___ de ____________ de 2020. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Aluno 


