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Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia 

CNPJ/MF sob o no 34.637.953/0001-87 

 

 

EDITAL Nº 005/2021 

O Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia no uso de suas atribuições, 

 

TORNA PÚBLICO: ABERTURA DE VAGA DE SUPERVISOR DE PESQUISA, PARA 

ATUAR NO PROGRAMA DE APOIO AS “VOCAÇÕES REGIONAIS SUSTENTÁVEIS”, 

POR MEIO DO PROJETO “CADEIA DE VALOR: FABRICAÇÃO DE APARELHOS 

ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS, CAMPO MOURÃO-PR”. 

 

Do Objetivo 

 

Art. 1º - O objetivo deste edital é informar a abertura de vaga e critérios de seleção para 

Supervisor de Pesquisa no Programa de Apoio as “Vocações Regionais 

Sustentáveis”, por meio do projeto “Cadeia de Valor: Fabricação de aparelhos 

eletromédicos e eletroterapêuticos”. 

 

 

Das Condições para o Candidato 

 

Art. 2º - Para concorrer a vaga, o pesquisador deverá possuir graduação em Economia 

e estar cursando ou ter concluído Mestrado ou Doutorado preferencialmente em uma 

das seguintes áreas: 

• Planejamento Territorial; 

• Planejamento Regional; 

• Políticas públicas. 

 

Art. 3º - O pesquisador deverá estar regularmente matriculado ou concluído Curso de 

Pós-Graduação recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e possuir Currículo Lates registrado e atualizado na Plataforma 

Lattes (CNPq). 
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Da Carga horária 

 

Art. 4º - O candidato selecionado deverá ter disponibilidade de 20 horas semanais para 

execução das atividades do projeto. 

 

Dos Benefícios 

 

Art. 5º - Será concedido ao candidato classificado, bolsa de incentivo mensal no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

 

Da Vigência do Projeto 

 

Art. 6º - O projeto de pesquisa e bolsa de incentivo terá vigência de 08 (oito) meses a 

partir da data da assinatura do termo de concessão de bolsa.  

 

Do Número de vagas  

 

Art. 7º - Será concedida 01 (uma) bolsa de incentivo e a convocação do candidato 

classificado se dará por meio de edital específico publicado no site www.in2.org.br. 

 

Das Inscrições 

 

Art. 9º - Os candidatos deverão encaminhar pelo e-mail contato@in2.org.br a ficha de 

inscrição no período de 14 a 23 de maio de 2021. 

 

Dos Critérios de Seleção 

 

Art. 10º - Os candidatos serão submetidos a entrevista, no dia 27/05/2021, a partir das 

09 horas, de forma on-line, pelo google meet (o link será enviado no e-mail do 

candidato), por banca examinadora composta por:  

• 01 representante do Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia;  

• 01 representante da Sindimetal e 

• 01 representante do Codecam. 

 

Art. 11º - Os candidatos serão avaliados pelos seguintes critérios: 

I. Experiência na área de Planejamento Territorial (1,0 ponto por ano). 

mailto:contato@in2.org.br
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II. Capítulo de livro publicado (1,0 ponto por livro). 

III. Artigo completo publicado em revista científica indexada (1,0 ponto por artigo). 

IV. Coordenação de projetos de pesquisa ou iniciação científica (0,5 ponto por 

projeto). 

V. Resumo publicado em anais de eventos científicos (0,2 ponto por resumo). 

 

 

Dos Resultados 

 

Art. 12º - A lista de classificados será divulgada por meio de edital, disponível no site do 

IN2 (www.in2.org.br) no dia 31 de maio de 2021. 

 

Das Obrigações do Bolsista 

 

Art. 14º - O bolsista selecionado se comprometerá a: 

• Estudar a metodologia do Programa Invest Paraná; 

• Acompanhar e orientar os estagiários que auxiliarão na pesquisa; 

• Aplicar a metodologia do Invest Paraná, na íntegra, sob a orientação das 

instituições mantenedoras do Projeto; 

• Elaborar relatórios mensais de desenvolvimento do Projeto; 

• Elaborar uma representação visual e na identificação dos produtos e mercados 

finais, operações de negócios, operadores da cadeia e vínculos e, ao final do 

projeto apresentar no formato de dashboard e/ou outros formatos que possam 

ser solicitados; 

• Elaborar uma avaliação de impacto econômico e ambiental da cadeia em estudo;  

• Apresentar, sempre que for solicitado, o andamento do projeto em reuniões, 

eventos, seminários ou qualquer outro formato de encontro entre lideranças e 

sociedade; 

• Não compartilhar as informações coletadas no projeto a terceiros, sem o 

consentimento das instituições mantenedoras do projeto; 

• Não utilizar os dados bem como resultados do estudo para finalidades que não 

estejam abarcadas no escopo do projeto. 

 

Das Disposições Gerais 

 

http://www.in2.org.br/
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Art. 15º - Casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Conselho de Administração 

e Conselho Técnico/Científico do IN2.  

 

Art. 16º - Fica esclarecido que as bolsas concedidas terão status de doação, nos termos 

do art. 9º, § 4º, da Lei 10.973/2004, podendo, portanto, o IN2, por ato de liberalidade, 

cancelar a bolsa a qualquer tempo, se não cumpridos os requisitos constantes no 

presente edital e no programa ao qual o bolsista estiver vinculado. 

 

 

 

Campo Mourão-PR, 30 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Maria da Conceição Montans Baer 

Presidente IN2 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome completo: 

Telefone: 

E-mail: 

Data de nascimento: 

Nacionalidade: 

RG: 

CPF: 

Titulação:                                             

Endereço pessoal: 

 

 Link do currículo Lattes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


