CHAMADA PÚBLICA

PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNO(A) BOLSISTA PIBEX-JR
(DIEXT/PROEPPI) - PARA ATUAR NO PROJETO DE EXTENSÃO:
REVISTA IF-SOPHIA
O presente edital pretende selecionar 01 (um) aluno(a) bolsista para o projeto “IFSophia: revista eletrônica de investigações Filosófica, Científica e Tecnológica”, aprovado
junto ao Programa Institucional de Bolsas de Extensão - PIBEX/IFPR (EDITAL N.04/2021 DIEXT/PROEPPI). Trata-se de um projeto com duração de 12 meses, com 12 bolsas no valor
de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

1. Dos requisitos para a participação no processo seletivo:
1.1 o candidato deve ter pleno conhecimento do presente edital interno de seleção;
1.2 deve estar regularmente matriculado no ensino médio do IFPR no campus Coronel
Vivida;
1.3 deve possuir frequência igual ou superior a 75% em todos os componentes curriculares;
1.4 não poderão concorrer às bolsas, estudantes que possuam vínculo empregatício ou que
sejam aposentados e/ou pensionistas, conforme mencionada na chamada interna específica n.1
do EDITAL N.04/2021 - DIEXT/PROEPPI;
1.5 o candidato deve ter pleno conhecimento do edital n.04/2021 e da chamada interna
específica n.1 da DIEXT/PROEPPI;
1.6 participar do processo de seleção por meio de entrevista.

2. Da inscrição
2.1 o presente edital de seleção de bolsista para o referido projeto será divulgado no(s) site(s)
de comunicação oficial(is) do Campus Avançado Coronel Vivida;
2.2 a inscrição para realizar a entrevista deve ser realizada no endereço de e-mail
daniel.vandresen@ifpr.edu.br (coordenador do projeto) até o dia 01 de agosto de 2021
(domingo 23:59), informando: nome completo, número de matrícula, curso e série;
2.3 serão divulgados no dia 02 de agosto (segunda-feira) via e-mail dos inscritos a lista com o
cronograma das entrevistas e o link da entrevista que será realizada pela plataforma Google
Meet;

2.4 as entrevistas começarão a partir do dia 03 de agosto de 2021;
2.5 caso não haja nenhum aluno(a) inscrito até o dia 01 de agosto, o edital fica prorrogado
automaticamente até que haja pelo menos um inscrito para a seleção.

3. Da entrevista:
3.1 o processo de seleção por meio de entrevista acontecerá via plataforma Google Meet,
sendo dever dos inscritos participarem no horário previamente agendado por meio de áudio e
vídeo;
3.2 a entrevista poderá ser gravada;
3.3 a entrevista será realizada na forma de questões sobre: 1. As normas para elaboração de
trabalhos acadêmicos, especificamente sobre os itens “elementos textuais” (IFPR, 2010, p. 3436) e “citação” (IFPR, 2010, p. 58-62); 2. Sobre a Revista IF-Sophia: conhecimento de suas
políticas, missão e processo de avaliação (ver site indicado na bibliografia);
3.4 os critérios para a avaliação da entrevista são: segurança e clareza nas respostas do
conteúdo; utilização de exemplos para explicar o conteúdo; expressão de forma organizada do
pensamento;
3.5 comparecer via plataforma Google Meet no horário indicado conforme cronograma
divulgado no dia 02 de agosto;
3.6 o atraso no dia da entrevista implica na reprovação automática do candidato;
3.7 a ausência no dia da entrevista não será suprida com segunda chamada;
3.8 o resultado será divulgado no(s) site(s) de comunicação oficial(is) do Campus Avançado
Coronel Vivida no primeiro dia útil após o término das entrevistas.

4. Bibliografia indicada:
Instituto Federal do Paraná. Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos do Instituto
Federal do Paraná (IFPR). Sistema de Bibliotecas. – Curitiba, 2010. Disponível em: <
https://reitoria.ifpr.edu.br/servicos/biblioteca/normas-trabalhos-academicos/>. Acesso em:
19/11/2020.
Revista IF-Sophia. Disponível em:
https://www.grupodepesquisafilosofiacienciaetecnologiasifpr.com/revista

5. Referências
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https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verific
ador=1086344&codigo_crc=95550430&hash_download=f99110f28228c4d09e3232e79c651c
ece7a90878f874e7d0ba887ee3570e9f03f1cd2945c2db79d5d1970083006aaccee5b89c184232
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CHAMADA INTERNA ESPECÍFICA n.01. Disponível em:
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Coronel Vivida, 27 de julho de 2021.
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SIAPE 1862468
COORDENADOR DESTE PROJETO

