
                                                                                                                                            

 

 

EDITAL 05/2021 – NAPI TRINACIONAL 

Seleção de Bolsistas para o Projeto de Pesquisa:  
Desenvolvimento Regional Transfronteiriço Brasil-Paraguai 

O coordenador do Projeto NAPI TRINACIONAL, Prof. Dr. Samuel Klauck, convida os(as) interessados(as) 
a apresentarem candidaturas nos termos aqui estabelecidos, para seleção pública de bolsistas de pesquisa 
e de apoio técnico para o projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento Regional Transfronteiriço 
Brasil-Paraguai: Dinâmicas, Condições E Possibilidades” no âmbito do programa da Fundação 
Araucária NAPI - Novo Arranjo de Pesquisa e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável da 
Região Trinacional. Este programa interdisciplinar, que articula a quádrupla hélice (governo, sociedade, 
setor privado e terceiro setor) tem como desafio fomentar soluções para o desenvolvimento sustentável da 
região no período de 2020 à 2040. 

1. Da finalidade das bolsas: Atuação em atividades técnicas e acadêmicas desenvolvidas no projeto de 
pesquisa “Desenvolvimento Regional Transfronteiriço Brasil-Paraguai: Dinâmicas, Condições E 
Possibilidades” 

2. Áreas do conhecimento: Políticas Públicas, Administração Pública, Economia, Desenvolvimento 
Regional, Relações Internacionais e Áreas Afins. 

Para fins de cumprimento do item 2 serão consideradas áreas afins, formações e pesquisas relacionadas 
ao tema do projeto (desenvolvimento regional transfronteiriço) que estejam vinculadas as áreas de ciências 
sociais aplicadas, ciências humanas e interdisciplinares conforme tabela de áreas do conhecimento CNPQ. 

3. Objeto de Pesquisa do Projeto: Região Transfronteiriça do Paraná e Alto Paraná (Cidades paraguaias 
de Ciudad del Este, Hernandárias, Pde. Franco e Mingaguazú e cidades de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha 
de ITAIPU). 

4. Do período e carga horária das bolsas: De 01 de Maio de 2021 à 31 de Dezembro de 2021 (8 meses), 
com carga horária de no máximo:  
a) 20h semanais para Bolsa Apoio Técnico e Bolsa Mestrando;  

b) 12h semanais para Bolsa Iniciação Científica e Bolsa Iniciação Científica Júnior.  

5. Perfil dos(as) candidatos(as) por vaga:  

O(a) candidato(a) deverá atender os requisitos apresentados na tabela abaixo. 

VAGA BOLSA VALOR ÁREA DO CONHECIMENTO PERFIL 

1 
Categoria: 
APOIO 
TÉCNICO 

R$ 1.500,00 
Políticas Públicas, 
Administração Pública, 
Economia, Desenvolvimento 
Regional, Relações 
Internacionais e ou áreas afins 

 Profissional com graduação em Políticas Públicas, Economia, 
Desenvolvimento Regional, Relações Internacionais e ou áreas afins, 
preferencialmente com pós graduação lato sensu ou cursando 
mestrado.   

 Desejável experiência em pesquisas de campo ou atuação em 
projetos nas cidades descritas no item 3 deste edital. 

 Necessário que seja residente regular no Brasil, de preferência 
vinculado a uma instituição de ensino de Foz do Iguaçu. 

1 Categoria: 
MESTRANDO R$ 1.500,00 

Políticas Públicas, 
Administração Pública, 
Economia, Desenvolvimento 
Regional, Relações 

 Profissional com graduação em Políticas Públicas, Economia, 
Desenvolvimento Regional, Relações Internacionais e ou áreas afins.   

 Aluno(a) regularmente matriculado em curso de mestrado em 
Políticas Públicas, Economia, Desenvolvimento Regional, Relações 



                                                                                                                                            

Internacionais e ou áreas afins Internacionais e ou áreas afins, devidamente reconhecido pela 
CAPES, em instituições públicas de ensino superior.   

 Desejável experiência em pesquisas de campo ou atuação em 
projetos nas cidades descritas no item 3 deste edital. 

 Necessário que seja residente regular no Brasil, de preferência 
vinculado a uma instituição de ensino de Foz do Iguaçu. 

5 
Categoria: 
INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA 

R$ 400,00 
Políticas Públicas, 
Administração Pública, 
Economia, Desenvolvimento 
Regional, Relações 
Internacionais e ou áreas afins 

 Estudante regularmente matriculado em curso de graduação em 
Políticas Públicas, Economia, Administração Pública, 
Desenvolvimento Regional, Relações Internacionais e ou áreas afins 
em instituições públicas de ensino superior.   

 Desejável experiência em pesquisas de campo ou atuação em 
projetos nas cidades descritas no item 3 deste edital. 

 Necessário que seja residente regular no Brasil, de preferência 
vinculado a uma instituição de ensino de Foz do Iguaçu. 

2 

Categoria: 
INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA 
JUNIOR 

R$ 100,00  
Políticas Públicas, 
Administração Pública, 
Economia, Desenvolvimento 
Regional, Relações 
Internacionais e ou áreas afins 

 Estudante regularmente matriculado em qualquer série do Ensino 
Médio.  

 Uma vaga exclusiva para instituições públicas de ensino de Foz do 
Iguaçu e uma vaga de ampla concorrência, podendo ser preenchida 
por estudantes de instituições públicas ou privadas de ensino de Foz 
do Iguaçu. 

 Desejável experiência em projetos diversos nas cidades descritas no 
item 3 deste edital. 

 Necessário que seja residente regular no Brasil, de preferência 
vinculado a uma instituição de ensino de Foz do Iguaçu. 

 

6. Período e forma de inscrição:   
De 09/04/2021 até as 23h59 do dia 16/04/2021, de forma eletrônica, por meio do envio da documentação 
solicitada no edital ao e-mail pesquisa.drt@unila.edu.br 

7. Documentos necessários para a inscrição: 

7.1. Documentos exigidos para todas as categorias de bolsa: 
a) Cópia do documento de identificação pessoal RG, para brasileiros, ou CRNM (antigo RNE) para não-
brasileiros regularmente vivendo no Brasil; 

 
7.2. Sobre as condições de aceite de documentação: 
a) A documentação será aceita exclusivamente em formato .pdf (recomenda-se a utilização de sites de 
conversão de arquivos para o formato .pdf como https://www.ilovepdf.com/pt ou https://smallpdf.com/pt) 
b) As cópias de documentos podem, mas não precisam obrigatoriamente, ser escaneadas, podendo ser 
foto, desde que sem reflexos e legível.  

 

7.3. Exclusivo para a categoria “Iniciação Científica Júnior (Ensino Médio)”: 

a) Currículo contendo:  

1. Cursos de formação complementar (idiomas; redação; oficinas de disciplinas específicas; etc.); 

2. Participação em projetos (pesquisa; extensão; organização de eventos como palestras, 
minicursos, mostras, feira de ciências, etc.); 

3. Apresentação de trabalhos em feiras de ciência, mostras científicas ou eventos similares; 

4. Atividades extracurriculares/extraclasse (apresentações culturais, participação em jogos, grupos 
de estudos, clubes de leitura, xadrez, etc.);  

5. Participação em Olimpíadas e Maratonas de conhecimentos, ou outros eventos similares 
(Olimpíada Brasileira de Geografia, 4. Olimpíada Nacional em História do Brasil, Desafio Nacional 
Acadêmico – DNA, etc.); 

6. Participação em atividades de voluntariado (grupo de jovens, apoio em ongs, atividades de 
caridade, etc.); 

7. Participação em grêmio estudantil ou outras atividades estudantis.  

8. Experiência profissional (estágio, jovem aprendiz, freelancer, trabalho informal ou registrado, etc.) 

 

Atenção: Poderão ser requeridos documentos que comprovem a veracidade das informações que 
constarem no currículo.  

https://www.ilovepdf.com/pt
https://smallpdf.com/pt


                                                                                                                                            

 

7.4. Exclusivo para as categorias “Apoio Técnico”, “Mestrando” e “Iniciação Científica (graduação)”: 

a) Currículo Lattes atualizado.  

Atenção: Os currículos devem estar atualizados com os dados que permitam avaliar e atribuir pontos 
definidos nos critérios de avaliação do edital. Cadastros e atualizações do currículo lattes devem ser 
feitos na Plataforma Lattes - http://lattes.cnpq.br/ 

8. Do Processo de Seleção: 
A seleção está dividida em duas etapas, uma classificatória e a outra eliminatória.   

8.1. Requisitos Técnicos _ Etapa Classificatória: Os currículos serão avaliados por um comitê julgador 
no prazo de 7 dias (17/04/2021 à 22/04/2021), sendo atribuída uma pontuação para cada item conforme 
apresentado a seguir. 

 
8.1.1. Critérios de avaliação Apoio Técnico e Mestrando: 

Item 1 
Participação em projetos técnicos na Região Trinacional, na sua área 

de conhecimento. 
1 Ponto por ano, no 
máximo: 3 pontos. 

Item 2 
Publicação de artigos completos em periódicos indexados na área de 

conhecimento.  
2 Ponto por artigo, 

no máximo: 6 pontos  

Item 3 
Coordenação de projetos de pesquisa, extensão ou ensino no tema do 

projeto.  
1 Ponto por ano, no 
máximo: 3 pontos. 

Item 4 
Participação em projetos de pesquisa, extensão ou ensino no tema do 

projeto. 
1 Ponto por ano, no 
máximo: 3 pontos 

Item 5 
Publicação de artigos completos em anais de congresso/seminário na 

área de conhecimento.  
1 Ponto por artigo, 

no máximo: 3 pontos 

 

Critério de desempate: a) Maior tempo de experiência profissional técnica; b) Maior número de artigos 
publicados em periódicos; c) Maior tempo na coordenação de projetos pesquisa, extensão ou ensino; d) 
Maior tempo de participação em projetos de pesquisa, extensão ou ensino; e) Maior número de artigos 
completos em anais. Se persistir o empate será considerado o candidato de maior idade.  
 
8.1.2. Critérios de avaliação Iniciação Científica (graduação): 

Item 1 Participação em projetos de pesquisa, extensão ou ensino. 
1 Ponto por ano, no 
máximo: 3 pontos. 

Item 2 
Participação em projetos técnicos na Região Trinacional, na sua área 

de conhecimento. 
1 Ponto por ano, no 
máximo: 3 pontos 

Item 3 
Publicação de artigos completos em periódicos indexados na área de 

conhecimento. 
2 Ponto por artigo, 

no máximo: 6 pontos  

Item 4 
Publicação de artigos completos em anais de congresso/seminário na 

sua área de conhecimento.  
1 Ponto por artigo, 

no máximo: 3 pontos 

Item 5 
Apresentação de trabalho em congressos/seminários/semanas 

acadêmicas e afins, na sua área de conhecimento. 

1 Ponto por trabalho 
apresentado, no 

máximo: 3 pontos 

 
Critério de desempate: a) Maior tempo de participação em projetos de pesquisa, extensão ou ensino; b) 
Maior tempo de participação em projetos técnicos;  c) Maior número de artigos publicados em periódicos; c) 
Maior número de artigos publicados em anais; d) Maior número de trabalhos apresentados. Se persistir o 

http://lattes.cnpq.br/


                                                                                                                                            

empate será considerado o candidato de maior idade. 
 

8.1.3. Critérios de avaliação Iniciação Científica Júnior (Ensino Médio): 

Item 1 
Participação em projetos de pesquisa, extensão ou organização de 

eventos como palestras, minicursos, mostras, feira de ciências. 
1 Ponto por projeto, 

no máximo: 3 pontos. 

Item 2 
Apresentação de trabalhos em feiras de ciência, mostras científicas ou 

eventos similares. 

1 Ponto por trabalho 
apresentado, no 

máximo: 3 pontos 

Item 3 
Participação em Olimpíadas e Maratonas de conhecimentos, ou outros 
eventos similares, na área de Ciência Humanas (História, Geografia, 

Sociologia, Filosofia, Línguas, etc.)  

1 Ponto por 
competição que 
participou, no 

máximo: 3 pontos  
 
Critério de desempate: a) Participação em mais projetos de pesquisa, extensão ou organização de 
eventos; b) Maior número de trabalhos apresentados; c) Maior número de participação em competições de 
conhecimento na área de Ciências Humanas.  
Se ainda assim permanecer o empate serão considerados os demais itens do currículo, nesta ordem: 
a) Maior tempo de experiência com atividades de voluntariado; 
b) Maior tempo de experiência com atividades de liderança estudantil (grêmio); 
c) Maior tempo de participação em atividades extraclasse relacionadas com o tema deste projeto; 
d) Maior tempo de participação em cursos de formação complementar com temática relacionada ao projeto; 
e) Maior tempo de experiência profissional. 
f) O candidato de maior idade. 
 
8.1.4. Realização de entrevistas: O comitê julgador realizará entrevistas com os candidatos classificados 
na primeira etapa, a fim de mensurar afinidade e disponibilidade para com o projeto. As entrevistas 
ocorrerão no dia 24/04/2021, sábado, conforme listagem que será publicada até 24h antes.  
 
8.2. Requisitos Jurídicos_ Etapa Eliminatória: 
Os(as) candidatos(as) aprovados(as) na Etapa Técnica_Classificatória, serão informados via e-mail até o 
as 12h do dia 26/04/2021, e terão 05 dias (26/04/2021 à 30/04/2021) para encaminhar via e-mail os 
seguintes documentos – que complementarão os documentos já enviados na primeira etapa: 
 

 CPF; 
 Cópia do comprovante de endereço. 
 Número de conta bancária em um banco brasileiro; 
 Declaração de vínculo à instituição de pesquisa brasileira.  
Obs.: Esta declaração será fornecida pelo Grupo de Pesquisa NAPI TRINACIONAL- UNIOESTE Foz 
do Iguaçu, aos/as pesquisadores(as) selecionados(as) no e-mail de confirmação de classificação. 
 

9. Resultado Final 
Em 01/05/2021 será publicado o resultado final do processo seletivo. 
 

10. 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, 09 de Abril de 2021. 

 
                                                                         

Samuel Klauck 
Coordenador do Projeto NAPI Trinacional 


