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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Av. Pref. Lothário Meissner, 632, - - Bairro Jardim Botânico, Curi�ba/PR, CEP 80210-170

Telefone: 3360-5000 - h�p://www.ufpr.br/
  

Edital nº de Seleção de Bolsista/2020

Processo nº 23075.045254/2020-31

OBJETO: Edital para seleção de bolsista IC

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

 

A Profª Drª Denise Fukumi Tsunoda do Departamento de Ciência e Gestão da Informação vem tornar
pública a seleção de 2 (DOIS) bolsistas para atuação no Projeto Análise e visualização de dados públicos
abertos do Curso de Gestão da Informação / Laboratório Interdisciplinar de Análise Dados / Grupo de
Pesquisa em Análise de Dados.

1. Modalidade: Bolsa de Iniciação Cien�fica

2. Requisitos: Estar regularmente matriculado no curso de Gestão da Informação, Administração,
Computação ou Esta�s�ca.

Ser proa�vo, intraempreendedor, apresentar flexibilidade de horários, comprome�mento e
organização;

Ter disponibilidade para par�cipar de aprendizagens múl�plas, reuniões de equipe, oficinas e
eventos;

Ter facilidade e acesso à internet e às redes sociais;

Não possuir vínculo emprega�cio.

1. Período de duração: 12 (DOZE) meses

2. Valor da bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais.

3. A�vidades a serem desenvolvidas:

(Bolsista 1) U�lizar métodos de recuperação de dados e informações para descobrir os principais
repositórios de bases de dados públicas nacionais e criar um diretório centralizado com seus
devidos metadados.

(Bolsista 2) Recuperar as pesquisas realizadas de 2016 a 2020 que u�lizaram métodos de análise
e/ou visualização de dados em bases de dados públicas abertas no Brasil e sistema�zar principais
pesquisadores, bases de dados, técnicas e ferramentas u�lizados nas pesquisas.

6. Início das a�vidades: 01/10/2020 - 20h semanais

7. Data limite e local para inscrição: 31/08/2020, por e-mail para dtsunoda@ufpr.br
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8. Documentos necessários para a inscrição:

Jus�fica�va do interesse;

Disponibilidade de horários;

Histórico escolar.

Da seleção e divulgação dos resultados:

A seleção dos inscritos se dará por meio de avaliação da jus�fica�va, avaliação da disponibilidade de
horários, histórico escolar e eventual entrevista remota via Teams no dia 01/09/2020.

A divulgação do resultado acontecerá no o dia 02/09/2020.

 

Documento assinado eletronicamente por DENISE FUKUMI TSUNODA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 26/08/2020, às 10:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2895950 e o
código CRC 33E5E111.

INFORMAçÕES COMPLEMENTARES

 

ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO EDITAL 002/2020 – BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

h�p://www.prppg.ufpr.br/site/editais-de-apoio-a-pesquisa/apoio_pesquisa/edital-002-2020-pesquisa-
prppg-ufpr/bolsas-ic/

Referência: Processo nº 23075.045254/2020-31 SEI nº 2895950
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