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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE APOIO TÉCNICO À PESQUISA  

A equipe do projeto “Caracterização da resposta imunológica de pacientes onco- Hematologicos com 

Covid-19” torna público a abertura de inscrições para preenchimento de uma vaga para bolsistas de apoio 

técnico à pesquisa 

 

PROJETO 

Coordenação local: Prof. Luciano Fernandes Huergo http://lattes.cnpq.br/1187599583784902. Título: 

Caracterização da resposta imunológica de pacientes onco-hematologicos com Covid-19. Objetivo: 

Desenvolvimento e aplicação de testes para detecção da COVID-19. 

Atividades e atribuições do bolsista: Realizar ensaios de laboratório, organização de dados e reagentes, 

desenvolver pesquisa em equipe multidisciplinar, elaborar protocolos de procedimentos operacionais, 

coletar amostras, realizar atendimento ao público participante da pesquisa e preparar material de 

divulgação.   

Locais de desenvolvimento das atividades: ocorrerão de forma presencial no Setor litoral da UFPR em 

Matinhos e em outros municípios do litoral e Curitiba e em menor demanda ocorrerão atividades online. 

BOLSA 

Valor: O valor da bolsa é de R$ 1.100,00. Carga horária: 20 horas semanais. Vagas: 1 vaga. 

SELEÇÃO 

Requisitos: Graduação em cursos de Ciências Biológicas, Biotecnologia, Biomedicina, Farmácia, 

Enfermagem, cursos da área de saúde e áreas afins. Graduação em áreas de conhecimento envolvendo 

estatística, informática e áreas afins também serão consideradas. É desejável: experiência com pesquisa; 

capacidade de leitura e escrita em inglês; prática de laboratório; prática em coleta de amostras biológicas; 

experiência com análise de dados; experiência com produção manutenção de sites, bancos de dados e 

material de divulgação. 

Inscrição: Devem ser realizadas enviando curriculum lattes entre os dias 28/08/2021 e 08/09/2021 para o 

email luciano.huergo@gmail.com e um texto relatando a motivação para participação no projeto 

Processo de seleção: haverá uma pré-seleção por meio de análise do curriculum. Após esta fase, os 

candidatos serão contactados para entrevista presencial na UFPR litoral que agendada via e-mail. O resultado 

será divulgado até dia 30/09/2021 

Matinhos, 27/08/2021 

Prof. Dr. Luciano Fernandes Huergo 
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