
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA DE MESTRADO PARA ATUAR NO 

PROJETO RESTORE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (NAPI 

BIODIVERSIDADE) 

 

EDITAL NAPI BIODIVERSIDADE 01/2021 

 

O Departamento de Biologia Animal e Vegetal e o Programa de Pós-graduação em Ciências 

Biológicas da Universidade Estadual de Londrina (PPGCB-UEL) tornam público que, nos dias 

04  e 05 de outubro de 2021, estarão abertas as inscrições para a seleção de um Bolsista de 

mestrado que esteja devidamente matriculado no PPGCB-UEL para atuar junto ao projeto 

RESTORE, no âmbito do NAPI BIODIVERSIDADE (Processo No 18.017.997-6), financiado 

pela Fundação Araucária, conforme descrito a seguir. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo seletivo será regido pelas regras estabelecidas no presente Edital e destina-se 

a selecionar candidatos para o provimento de bolsa atuação nas seguintes atividades do 

projeto RESTORE (NAPI Biodiversidade): 

1. Avaliação detalhada e screening dos efeitos da seca sobre mudas de duas espécies 

arbóreas da Mata Atlântica; 

2. Aplicação de micro-organismos já conhecidos e isolados no projeto para induzir 

tolerância à seca em mudas de espécies arbóreas da Mata Atlântica; 

1.2. A realização da seleção dos candidatos inscritos está prevista para 07/10/2021. O endereço 

digital para envio dos documentos referentes à seleção é ppg.cb@uel.br. 

 

2. DAS VAGAS, DOS PRÉ-REQUISITOS E DAS RESPONSABILIDADES 

2.1.A seleção é destinada a graduados em Ciências Biológicas ou áreas correlatas, com 

projeto de mestrado que contemple as atividades acima listadas do projeto RESTORE. 

2.2.Número de bolsas disponíveis: 01 (uma). 

2.3.O valor da bolsa é de  R$ 1.500,00 mensais, e o bolsista deverá cumprir 40 

(quarenta) horas semanais. 

2.4.A bolsa tem duração de até 18 (dezoito) meses, de forma que o aluno deve estar no 

primeiro ano do mestrado. 

2.5.O início da bolsa está condicionado à liberação dos recursos pela Fundação Araucária. 

2.6.O bolsista não poderá estar inadimplente com a Fundação Araucária até a data de 

implantação da bolsa, sendo esta condição de desclassificação automática do  candidato. 

2.7.O bolsista deverá ter carga horária disponível (40 h) e não poderá ter vínculo 

empregatício ou estar vinculado à outra bolsa, independente do órgão financiador. 

 

3. CRONOGRAMA 

 

Etapas Período 

Lançamento do Edital 01/10/2021 

Inscrição dos candidatos 04 e 05/10/2021 

Divulgação dos membros da Banca Examinadora 06/10/2021 

Homologação das inscrições 06/10/2021 

Análise de documentos 07/10/2021 

Divulgação dos resultados 08/10/2020 

 

 

 

mailto:ppg.cb@uel.br


4. DA INSCRIÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DAS INCRIÇÕES 

4.1.A inscrição para este processo seletivo deverá ser efetuada nos dias 04 e 

05/10/2021, através do envio da documentação descrita no item 4.2 para o e-mail: 

ppg.cb@uel.br, com assunto “Bolsa Mestrado Restore”. 

4.2.Para a inscrição, o candidato deverá anexar os seguintes documentos no 

formato PDF: 

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo 1 do presente edital); 

b) Declaração de disponibilidade de carga horária, ausência de vínculo e de percepção de 

outra bolsa (Anexo II do presente edital); 

c) Cópia de documento de identidade e CPF; 

d) Cópia do Diploma de graduação ou de declaração que comprove colação de grau; 

e) Cópia do Histórico escolar parcial atualizado do curso de Pós-graduação em 

Ciências          Biológicas da UEL; 

f) Projeto de dissertação de mestrado cadastrado junto à Pró-reitoria de Pesquisa e 

Pós-graduação da  UEL, que contemple pelo  menos uma das atividades do projeto 

RESTORE indicadas no item 1.1. 

4.3. A lista de inscrições homologadas será publicada no dia 06/10/2021. 

 

5. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

5.1.A seleção dos candidatos, cujas inscrições foram homologadas, caberá a uma Banca 

Examinadora, constituída por 3 (três) membros titulares e um suplente, docentes da 

UEL. 

5.2.Os membros da Banca Examinadora não poderão ter participado de projetos conjuntos, 

atividades de orientação ou coorientação e nem apresentar relações de parentesco até 

terceiro grau com nenhum dos candidatos que tiveram inscrições   homologadas. 

5.3.A classificação dos candidatos será feita com base na ordem classificatória em que 

ocorreu a aprovação no processo de seleção de mestrado para ingresso no PPGCB-UEL 

no ano de 2021. 

5.4.O resultado final será publicado no dia 08/10/2021, por ordem de classificação, na 

páginado  PPGCB-UEL (https://pos.uel.br/biologicas/). 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1.É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar os atos concernentes ao 

presente processo seletivo, divulgados na página do Programa de Pós-graduação em 

Ciências Biológicas – UEL (https://pos.uel.br/biologicas/). 

6.2.Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer 

espécies, entre a Universidade Estadual de Londrina, seus laboratórios e 

coordenadores, e o bolsista selecionado para a realização dos trabalhos e ou atividades 

de que trata o presente Edital, tampouco com as agências de fomento. 

6.3.A bolsa concedida caracteriza-se como doação, não configura vínculo empregatício, 

não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, para efeitos 

do disposto no artigo 26 da Lei nº 9.250/1995, e não integra a base de cálculo da 

contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto nesse parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do artigo 106 da Lei nº 5.172/1966, nos termos do § 4º do 

artigo 9º da Lei nº 10.973/2004, incluído pela Lei nº 13.243/2016. 

 

Londrina, 1º de outubro de 2021. 

 

 

Halley Caixeta de Oliveira 

Coordenador do Projeto RESTORE – NAPI Biodiversidade 
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Anexo 1 – Edital 01/2021 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

DADOS PESSOAIS 
 

NOME DO CANDIDATO: 

RG: ORG. EXP.: DATA EXP.:   

CPF:   

DATA DE NASCIMENTO:   

ENDEREÇO:     

BAIRRO: CIDADE: CEP:   

TELEFONE: CELULAR:    

E-MAIL:   
 

DADOS ACADÊMICOS 
 

FORMAÇÃO:   

INSTITUIÇÃO: ANO:   

PÓS-GRADUAÇÃO/INSTITUIÇÃO:     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londrina, de de   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASSINATURA DO CANDIDATO 



Anexo 2 – Edital 01/2021 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA, AUSÊNCIA DE 

VÍNCULO E DE PERCEPÇÃO DE OUTRA BOLSA 
 

 

 

 

 

 
 

EU 

PORTADOR(A) DO RG No.   

, 

E CPF Nº   

DECLARO QUE NÃO POSSUO VÍNCULO EMPREGATÍCIO E NÃO RECEBO BOLSA 

OU REMUNERAÇÃO PROVENIENTE DE QUALQUER INSTITUIÇÃO DE FOMENTO, 

NO ATO DA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA EM QUESTÃO, CONFORME EDITAL 

01/2021 PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA DE MESTRADO PARA ATUAR NO 

PROJETO RESTORE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (NAPI  

BIODIVERSIDADE). DECLARO AINDA QUE HAVEREI DISPONIBILIDADE DE 40 

HORAS DE ATIVIDADE AO MESTRADO, A PARTIR DA IMPLEMENTAÇÃO DA 

BOLSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Londrina, de de   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASSINATURA DO CANDIDATO 


