Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil
Av. Presidente Tancredo Neves, 6731
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR Tel. (45) 3576.7200
Fax (45) 3576.7199 - www.pti.org.br

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA Nº. 026/2021
A FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU – BRASIL (Fundação PTI-BR) torna
pública a 1ª retificação do edital do processo seletivo de bolsista nº 026/2021 para concessão
de uma bolsa na modalidade Especialista Visitante – EV I, para atuar no Centro de
Competência em Inteligência e Gestão Territorial (IT.DT).
RESOLVE
1. ALTERAR OS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS
1.1. A equipe do projeto julgou pertinente acrescentar Biomedicina no rol de graduações
aceitas no Requisito obrigatório “a)”.
1.2. Seguem critérios e pesos de classificação para os candidatos atualizados:
Em Requisitos obrigatórios do item 2.2, onde se lê:
Requisitos obrigatórios

Comprovação

a)

Graduação em Ciências Biológicas, Medicina, Enfermagem,
Medicina Veterinária, Zootecnia ou áreas afins

Diploma ou declaração de conclusão
da graduação1

b)

2 (dois) anos de efetiva experiência em projetos de P&D,
extensão inovadora ou na implantação de processos de
produção e atividades gerenciais

Declaração, Diploma, Registro ou
outro documento oficial
comprobatório da experiência1

Em Requisitos obrigatórios do item 2.2, leia-se:
Requisitos obrigatórios

Comprovação

c)

Graduação em Biomedicina, Ciências Biológicas,
Medicina, Enfermagem, Medicina Veterinária, Zootecnia ou
áreas afins

d)

2 (dois) anos de efetiva experiência em projetos de P&D,
extensão inovadora ou na implantação de processos de
produção e atividades gerenciais

Diploma ou declaração de conclusão
da graduação1
Declaração, Diploma, Registro ou
outro documento oficial
comprobatório da experiência1

2. REABRIR AS INSCRIÇÕES
2.1. A equipe do projeto julgou pertinente a reabertura do prazo de inscrições para a obtenção
de mais candidaturas.
2.2. Segue cronograma atualizado:
No Cronograma, item 4, onde se lê:
Fases

1

Data

Período de inscrição

17 a 25/04/2021

Divulgação dos candidatos classificados e dos horários das
entrevistas

A partir de 26/04/2021

Os títulos obtidos no exterior deverão ser apresentados junto com os documentos de validação no Brasil.
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Entrevista por videoconferência

Entre 28/04 e 14/05/2021

Divulgação do resultado final

Após as entrevistas

No Cronograma, item 4, leia-se:
Fases

Data

Reabertura do Período de inscrição

27/04 a 10/05/2021

Divulgação dos candidatos classificados e dos horários das
entrevistas

A partir de 11/05/2021

Entrevista por videoconferência

A partir de 13/05/2021

Divulgação do resultado final

Após as entrevistas

Esclarecimentos
e informações
adicionais poderão
ser obtidos pelo e-mail:
bolsas.doc@pti.org.br e pelo telefone (45) 3529-2008 de segunda a sexta-feira no horário
das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas.
Foz do Iguaçu, 27 de abril de 2021.
Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil

