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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA  

A equipe do projeto “MONITORAMENTO DE ESTUDANTES, SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS INFECTADOS 

COM COVID-19 UTILIZANDO UM TESTE SOROLÓGICO DE ALTÍSSIMO DESEMPENHO” torna público seleção para 

preenchimento de vagas para: 
 

Bolsista estudante de graduação 

Bolsista estudante de pós-graduação, já graduado 

 
COORDENADOR: Professor Luciano Fernandes Huergo 

 

PODEM SE INSCREVER NO PRESENTE EDITAL:  

Para concorrer a bolsa Estudante de graduação, discentes matriculados em cursos de graduação UFPR nas áreas, biológicas, saúde ou afins. 
Para concorrer a bolsa Estudante de pós-graduação, graduado, discentes matriculados em cursos de pós-graduação UFPR nas áreas, biológicas, 

saúde ou afins.  A inscrição é gratuita e deverá ser realizada, exclusivamente, via preenchimento deste link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfklzq59JS6sUCCl-OI18lraiErih-n6bJrVE76KJVRX9JWhA/viewform 

até às 20h00min do dia 06/10/2021.  Ao se inscrever, o candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas no formulário de 
inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros de preenchimento e informações incorretas.  

 

Remuneração:  

Estudante de graduação: R$ 600,00. 

Estudante de pós-graduação: R$ 800,00. 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

- Realizar agendamento para amostragem e atendimento aos participantes do estudo; 
- Organizar material e realizar coleta de sangue capilar e venoso; 

- Processar amostras de sangue; 

- Executar testes sorológicos para detecção de COVID-19; 

- Alimentação dos bancos de dados;  
- Planilhar dados, gerar gráficos e realizar análises estatísticas; 

- Participar das reuniões do projeto; 

- Desenvolver materiais de divulgação sobre a COVID-19 e testes serológicos; 

- Produzir relatório individual de atividades mensalmente; 
- Apresentação dos dados da pesquisa em eventos científicos; 

- Auxiliar na produção de artigos e resumos para eventos científicos.  

 

LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: as atividades serão realizadas principalmente de forma presencial nos Campi da 

UFPR Matinhos, Pontal do Paraná, Palotina, Toledo e Curitiba conforme a necessidade do projeto. 

 

CARGA HORÁRIA DEDICADA AO PROJETO: 15 horas/semanais 

 
PERÍODO DE ATUAÇÃO NO PROJETO: 6 meses, podendo ser renovado conforme necessidade.  

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO: 

- Preencher formulário de inscrição; 
- Estar regularmente matriculado em um curso de nível superior ou pós-graduação na UFPR; 

- Ter disponibilidade de tempo (15 horas/semanais); 

- Ter acesso à internet e telefone para a realização das atividades propostas; 

- Não ter vínculo empregatício; 
- O aluno que for bolsista de outro programa será responsável por verificar a compatibilidade das atividades e/ou possibilidade de acúmulo de 

bolsas.  

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
Primeira Fase: Responder integralmente às questões dos formulários de inscrição; atender aos prazos e normas que constam neste Edital; 

Análise de curriculum lates e respostas ao questionário. 

Segunda Fase: Entrevista presencial ou on-line com agendamento a ser definido.  

 
Matinhos, 30/09/2021 

Prof. Dr. Luciano Fernandes Huergo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfklzq59JS6sUCCl-OI18lraiErih-n6bJrVE76KJVRX9JWhA/viewform

