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EDITAL 01/2022 PARA SELEÇÃO PROJETO PARCERIA – GRUPO 
BOTICÁRIO 

 

Em 03/01/2022, o Prof. Rilton Alves de Freitas do Departamento de 

Química da UFPR vem tornar pública a seleção de 4 (quatro) vagas para integrar 

a equipe interna do projeto Desenvolvimento, estabilidade e aspectos 

sensoriais de produtos cosméticos. Os selecionados realizarão suas atividades 

na Empresa Boticário em São José dos Pinhais, e receberão auxílio quanto às 

despesas com transporte (UBER), seguro e refeição no local.   

Modalidade: Equipe interna UFPR, modalidade aluno de graduação, conforme 

processo SEI n. 23075.008548/2019-4. 

Requisitos: 

• Estudante de graduação regularmente matriculado nos cursos de 

graduação em Química, Farmácia ou Engenharia Química; 

• Dispor de até 20 horas semanais para realização do projeto. 

 

Período de duração: de até 24 meses, com vigência a partir de Fevereiro de 

2022 

Auxilio de custo:  Transporte (UBER), Seguro e Refeição no local.  

Os projetos a serem atendidos são: 

• Projeto Heinz – reologia; 
• Projeto Contratipos – contratipagem de matéria prima; 
• Projeto Desenvolvimento de produtos – Embalagem (Desenvolvimento 

de análises técnicas para adequação de embalagens) 
• Projeto Desenvolvimento de produtos – Fórmula (Desenvolvimento de 

análises técnicas para adequação de embalagens). 
 

 
 

Data limite e local para inscrição: 03/01/2022 a 10/01/2022 
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As inscrições serão realizadas através do link: 

 https://forms.gle/yCzMB15MzXvGVZyV9 

 

Documentos necessários para a inscrição: 

• Comprovante de matrícula na UFPR;  

• Curriculum conforme Anexo I. 

Da seleção e divulgação dos resultados: 

A seleção dos inscritos se dará por meio de avaliação de currículo e 

entrevista a ser realizada no dia 12/01/2022, a partir das 9h conforme ordem de 

inscrição. A ordem das entrevistas será comunicada por email no dia 11/01/2022. 

A etapa de avaliação curricular tem caráter classificatório e a entrevista 
caráter eliminatório, sendo consideras as habilidades e competências do 

candidato sobre as atividades a serem desenvolvidas. A divulgação do resultado 

final acontecerá no dia 13/01/2022 a partir das 17:30h.    

 

 

 

________________________________ 
Prof. Dr. Rilton Alves de Freitas 
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ANEXO I 
 
Instruções: 
 
1) Monte seu Currículo seguindo a ordem desta tabela. 
2) Não modifique a tabela mudando os pontos, apagando ou modificando os 
itens. 
3) Indique a página dos documentos comprobatórios referentes a cada item 
conforme apresentação no Currículo. Se para um item mais de uma página for 
necessária, separe as páginas ou intervalo de páginas por vírgulas. 
4) A coluna “pontos concedidos” será preenchida pela comissão avaliadora. 
5) Os itens que serão pontuados estão especificados na tabela abaixo. 
6) Especificações sobre os documentos comprobatórios constam na 
TABELA e/ou no EDITAL 
7) Salve a tabela em formato PDF. 
 
 
Candidato(a): ...COLOQUE SEU NOME AQUI 
 
Produção Científica 
 
1 Artigo científico publicado ou aceito 

como primeiro autor conforme Fator 
de impacto (FI)* 

Pontuação Página Pontos 
concedidos 

  FI > 4,667 200   
  3,413<FI<4,667 170   
  2,297<FI<3,413 140   
  1,606<FI<2,297 120   
  1,125<FI<1,606 100   
  FI<0,786 60   
  SEM FI do JCR 20   

*Fator de impacto JCR 2020. 
 
2 Artigo científico publicado ou aceito 

como colaborador conforme Fator de 
impacto(FI)* 

Pontuação Página Pontos 
concedidos 

 FI > 4,667 100   
 3,413<FI<4,667 85   
 2,297<FI<3,413 70   
 1,606<FI<2,297 60   
 1,125<FI<1,606 50   
 FI<0,786 30   
 SEM FI do JCR 10   

*Fator de impacto JCR 2020. 
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3 Resumo em Anais de Congressos 
Científicos – comprovado por: cópia da 
página do livro de resumos que 
contenha logotipo ou informações do 
evento, principalmente data, ou 
certificado que conste que houve 
publicação de resumo, com título e 
autoria do trabalho 

Pontuação Página Pontos 
concedidos 

 Como primeiro autor  5   
 Como colaborador (máximo de 3 por 

evento) 
2   

 
4 Patentes em área correlata Pontuação Página Pontos 

concedidos 
 Registrada 20   
 Depositada 5   

 
5 Livros em área correlata (com ISBN) Pontuação Página Pontos 

concedidos 
 Livro publicado – anexar apenas capa 

+ ficha catalográfica 
50   

 Capítulo de livro como primeiro autor 
(≥4 pag) - limite de 2 capítulos/livro 

20   

 Capítulo de livro como autor-
colaborador (≥ 4 pag) - limite de 2 
capítulos/livro 

10   

 
6  Pontuação Página Pontos 

concedidos  
Artigos de divulgação científica 
(impresso ou eletrônico) - limite de 5 
pontos 

1    

 
 
7  Pontuação Página Pontos 

concedidos  
Participação em programas de 
iniciação científica e Programa PET 

20/ano    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


