Campus de Marechal Cândido Rondon
PPZ - Programa de Pós-Graduação em Zootecnia – Mestrado e Doutorado
Rua Pernambuco, 1777 – Caixa Postal 91
85960-000 – Marechal Cândido Rondon – PR

EDITAL Nº 25/2021 – PPZ
RESULTADO DA SELEÇÃO PÚBLICA PARA BOLSISTA
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR VINCULADO AO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA
(PPZ), ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM PRODUÇÃO E
NUTRIÇÃO ANIMAL.
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, conforme Portaria nº
3040/2019-GRE, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais;
Considerando a Chamada Pública 05/2021 – Programa Institucional Bolsa-Técnico;
Considerando os Editais de nºs 019/2021, 020/2021, 025/2021 e 038/2021 da PRPPG
da Unioeste, referente ao processo interno de inscrição e de seleção de Propostas para
Bolsista Técnico de Nível Superior pelos Programas de Pós-Graduação da Unioeste;
Considerando o Edital nº 023/2021-PPZ, de 16 de agosto de 2021, de abertura de
inscrições para Seleção Pública para Bolsista Técnico de Nível Superior vinculado ao
Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (PPZ), Área de Concentração em Produção e
Nutrição Animal;

TORNA PÚBLICO:
O resultado da seleção pública dos candidatos a 1 (uma) vaga de Bolsista de Nível
de Nível Superior para atuar no “Laboratório de Cromatografia e Energia” do Centro de
Ciências Agrárias da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, Campus de
Marechal Cândido Rondon-PR, conforme segue:
Classificação
Candidato
1º lugar
Ida Barbosa de Andrade
2º lugar
Augusto Sérgio Arruda Cavalcanti

RG
8.089.808/PE
8.099.895/PE

1. DA CONFIRMAÇÃO DA VAGA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS:
A candidata selecionada em 1º lugar deve apresentar de forma impressa os
documentos elencados abaixo, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação da Unioeste,
Campus de Marechal Cândido Rondon-PR, localizada na Rua Pernambuco, nº 1777, Centro,
Bloco IV, 4º Piso, Sala 63, CEP 85960-000, no dia 23 de agosto de 2021, até às 16 horas:
a) Anexo II da Chamada Pública nº 05/2021 - Programa Institucional Bolsa-Técnico da
Fundação Araucária (Plano de Trabalho do Bolsista);
b) Cópia do RG e do CPF;
d) Anexo IV da Chamada Pública nº 05/2021 - Programa Institucional Bolsa-Técnico da
Fundação Araucária (Termo de Anuência do Supervisor / Coordenador do
Laboratório);
e) Declaração do bolsista de não acúmulo de bolsa e vínculo empregatício;
f) Cópia do cartão bancário da conta corrente do bolsista.

2. DO PROJETO:
PPZ - Programa de Pós-Graduação em Zootecnia – Mestrado e Doutorado
Área de Concentração: Produção e Nutrição Animal
Fone (45) 3284-7912 / ppzunioeste@gmail.com
www.unioeste.br/pos/zootecnia
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O candidato deverá trabalhar no “Laboratório de Cromatografia e Energia” do Centro de
Ciências Agrárias, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, Campus de
Marechal Cândido Rondon. Serão desenvolvidas atividades relacionadas: aos procedimentos
de organização e preparo de amostras e utilização dos materiais relacionados, aos
procedimentos de manuseio dos equipamentos e utilização dos materiais relacionados, ao
preparo e disponibilidade dos equipamentos e materiais necessários para a realização de
atividades de pesquisas no Laboratório e ao recebimento, organização e controle do material
de consumo e equipamentos do laboratório.
Além disso, o bolsista deverá: zelar pela manutenção, limpeza e segurança dos
equipamentos, zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e
famílias, participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa
própria, desde que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento de sua função, manter
e promover relacionamento cooperativo de trabalho com docentes, alunos e com os demais
segmentos da comunidade acadêmica, exercer as demais atribuições decorrentes do
Regimento Escolar e aquelas que concernem à especificidade de sua função e cumprir e fazer
cumprir o Regulamento de Uso do Laboratório e assessorar na sua organização e
funcionamento.
3. DA BOLSA E DO PRAZO DE DURAÇÃO:
O Bolsista de Nível Superior receberá pagamento mensal no valor de R$ 2.000,00
(Dois mil reais). A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) ficará responsável
pelo pagamento mensal da bolsa com os recursos recebidos da Fundação Araucária, durante
o período de execução do projeto, pelo prazo máximo de 18 (dezoito) meses. A bolsa será
implementada no prazo máximo de 2 (dois) meses a partir da assinatura e publicação do
convênio pela Fundação Araucária. O regime de trabalho é de 40 horas semanais.
4. A qualquer tempo, o presente Edital e o Edital nº 023/2021-PPZ poderão ser
revogados ou anulados, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral do Programa de Pósgraduação em Zootecnia, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, em decisão
fundamentada, sem que isso implique direito à indenização ou à reclamação de qualquer
natureza.
5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação
em Zootecnia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Marechal Cândido
Rondon.
PUBLIQUE-SE.
Marechal Cândido Rondon, 20 de agosto de 2021.
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