
 

 

EDITAL 01/2021 – NAPI TRINACIONAL  
Seleção de Bolsistas _ Brasil 

O Coordenador Geral do Novo Arranjo de Pesquisa e Inovação – NAPI Desenvolvimento Sustentável da 
Região Trinacional 2020-2040, Prof. Dr. Samuel Klauck, torna público o Edital de Seleção de Bolsistas 
Pesquisadores, para atuar no projeto.  

1)       Da finalidade: Atuação nas atividades desenvolvidas no projeto durante 20 horas semanais, durante 
08 (oito meses), passíveis de prorrogação, de acordo com a necessidade do projeto. 
  

2) Áreas do conhecimento, perfis dos candidatos e valores das bolsas: conforme tabela abaixo:  

 

VAGA VALOR 
(R$) 

ÁREA OU SUBÁREA 
DO 
CONHECIMENTO 

PERFIL 

1 2.000,00 Arquitetura e 
Urbanismo e/ou 
Planejamento 
Urbano e Regional 
e/ou Geografia 

 Profissional com mestrado na(s) área(s) subárea(s) do conhecimento indicada(s)  

 Nível sênior 10 anos de atuação técnica na(s) área(s) subárea(s) do conhecimento indicada(s), 
sendo pelo menos 5 anos de experiência na Região Trinacional.  

 Experiência em docência de nível superior de ensino.   

 Experiência com produção de mapas e sistemas de informação geográfica 

 Experiência com práticas participativas, redes e metodologias ativas 

 Trabalhos desenvolvidos em outras regiões 

 Residente na Região Trinacional (Paraguai, Brasil, Argentina) parte brasileira, de preferência em 
Foz do Iguaçu 

 Desejável experiência em projetos relativos a desenvolvimento sustentável 

 Desejável experiência com elaboração de jogos para planejamento territorial 
 

1 2.200,00 Ciências Biológicas  Profissional com doutorado na(s) área(s) subárea(s) do conhecimento indicada(s) 

 Nível sênior, 10 anos de atuação técnica na(s) área(s) subárea(s) do conhecimento indicada(s), 
sendo pelo menos 5 anos de experiência na Região Trinacional 

 Experiência em docência de nível superior de ensino  

 Atuação no terceiro setor  

 Experiência com práticas participativas, redes e metodologias ativas  

 Trabalhos desenvolvidos em outras regiões 

 Residente na Região Trinacional (Paraguai, Brasil, Argentina) parte brasileira, de preferência em 
Foz do Iguaçu. 

 Desejável experiência em projetos relativos à desenvolvimento sustentável  
 

1 2.200,00 Letras  Profissional com doutorado na(s) área(s) subárea(s) do conhecimento solicitada(s).    

 Nível sênior, 10 anos de atuação técnica na(s) área(s) subárea(s) do conhecimento indicada(s), 
sendo pelo menos 5 anos de experiência na Região Trinacional. 

 Necessária experiência com organização de publicações acadêmicas, metodologias de ensino à 
distância, organização de materiais didáticos, experiência com revisão de textos em português e 
espanhol   

 Trabalhos desenvolvidos em outras regiões 

 Residente na Região Trinacional (Paraguai, Brasil, Argentina) parte brasileira, de preferência em 
Foz do Iguaçu 
 

1 2.000,00 Direito, 
Administração, 

Economia, Relações 
internacionais 

 Profissional com pós graduação na(s) área(s) subárea(s) do conhecimento indicada(s) e/ou mais de 
15 anos de experiência profissional em operacionalização técnica de parcerias internacionais e 
sólido conhecimento da Região Trinacional (Brasil, Paraguai e Argentina) 

 Nível sênior; sendo pós graduado, 10 anos de atuação técnica na(s) área(s) subárea(s) do 
conhecimento indicada(s), sendo pelo menos 5 anos de experiência na Região Trinacional  (Brasil, 
Paraguai e Argentina); Sendo graduado, 15 anos de experiência profissional em operacionalização 
técnica de parcerias internacionais e 7 anos de experiência na Região Trinacional (Brasil, Paraguai 
e Argentina) 

 Necessária sólida experiência técnica com parcerias internacionais e arranjos multissetoriais, 
preferencialmente envolvendo C,T+I 

 Trabalhos desenvolvidos em outras regiões 

 Residente na Região Trinacional (Paraguai, Brasil, Argentina) parte brasileira, de preferência em 
Foz do Iguaçu 
 



 
3) Período e forma de inscrição: De 09/03/2021 até as 17:00 horas do dia 15/03/2021, de forma 
eletrônica, por meio do envio da documentação solicitada no edital ao e-mail samuel.klauck@unioeste.br.  

 

4) Documentos necessários para a inscrição:  
 

a) Cópia do RG – ou Cédula de Identidade de Estrangeiro/RNE – e CPF;  
b) Cópia do Comprovante de Endereço;  

c) Currículo Lattes atualizado com os dados que permitam avaliar e atribuir pontos definidos nos 

Critérios de Avaliação – sem prejuízo da solicitação de complementação de documentos, tais como 

CTPS, contratos de trabalho, entre outros.  

 

5) Do Processo de Seleção: 
 

7.1 Critérios de avaliação: 

 
Item 1  Docência em ensino superior na graduação ou na pós-graduação. 1 Ponto por ano Máximo 10 pontos 

Item 2  Atuação profissional na área indicada  1 Ponto por ano Máximo 20 pontos 

Item 3  Atuação profissional na Região Trinacional (Paraguai, Brasil, Argentina) 2 Ponto por ano Máximo 30 pontos 

Item 4  Atuação em projetos desenvolvidos em rede 1 Ponto por ano Máximo 20 pontos 

Item 5  Atuação profissional ou atuação em projetos de pesquisa, ou atuação em 
projetos de extensão, ou participação em projetos de aplicação em 
sustentabilidade / desenvolvimento sustentável 

2 Ponto por ano  Máximo 20 pontos 

 

7.2 Critério de desempate:  
Maior nota no item 3. Persistindo o empate, maior nota no item 2. 
 
8)  Publicação dos Resultados: 
O resultado do processo de seleção será publicado até as 17:00 horas do dia 22 de março de 2021, no 
mural do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras, na Unioeste - Campus de Foz 
do Iguaçu e enviado eletronicamente aos candidatos inscritos. 

9)  Disposições Gerais:   
A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser prorrogado, revogado ou anulado, no todo ou em parte, por 
motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique em direito a indenização ou 
reclamação de qualquer natureza.  

 
Foz do Iguaçu, 08 de março de 2021. 

 
 
 

 
Samuel Klauck 

Coordenador do Projeto NAPI Trinacional 

mailto:samuel.klauck@unioeste.br

