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MapFOR – Mapeamento da Formação de Professores no Estado do Paraná 

A coordenação do MapFOR – Mapeamento da Formação de Professores no Estado do
Paraná, torna público o edital de seleção de bolsistas na categoria de Desenvolvedor de
Dados no referido projeto, destinada a estudantes regularmente matriculados nos cursos
de Ciência da Computação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou
Informática Biomédica da UFPR. 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. Serão  selecionados  através  deste  edital  no  máximo  4  (quatro)  estudantes
regularmente matriculados nos cursos de Ciência da Computação, Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Informática Biomédica da UFPR. 

1.2. Além do número de vagas constantes no item acima, poderão ser selecionados e
classificados  candidatos  para  comporem  listas  de  reserva  para  eventuais
substituições ou preenchimento de novas vagas ao longo da vigência do projeto.

1.3. A bolsa terá duração de 3 (três) meses, a partir de abril de 2021, no valor mensal
de  R$  790,00  (aluno  iniciante)  ou  R$  870,00  (com  no  mínimo  1  ano  de
experiência).

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. Poderão se inscrever alunos matriculados nos cursos de Ciência da Computação,
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Informática Biomédica
da UFPR que possuam disponibilidade de, no mínimo, 20 horas semanais para o
projeto.

2.2. As inscrições serão realizadas no período de 23/03/21 a 26/03/21 exclusivamente
por  meio  do  preenchimento  do  formulário  online  disponível  em:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ83O7vbGJBUW2tUTAVS4wnqBuT
ZWyMR9LbIJNZ_E784-qug/viewform?vc=0&c=0&w=1

2.3. Os  candidatos  inscritos  deverão  anexar  a  sua  inscrição  online  os  seguintes
documentos:

· Cópia do RG e CPF;
· Comprovante de matrícula de 2020;
· Histórico escolar atualizado 

3. REQUISITOS E COMPETÊNCIAS PARA A BOLSA

· ter bom rendimento acadêmico; 
· estar disponível a iniciar as atividades no C3SL tão logo seja convocado; 
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· não ser beneficiário de outro tipo de bolsa que exija dedicação exclusiva; 
· iniciativa e criatividade; 
· domínio de shell scripts e noções de programação (frameworks Javascript,

preferencialmente React, Python ou capacidade de aprender rapidamente); 
· capacidade  e  interesse  no  desenvolvimento  de  Software  Livre  e

desenvolvimento de programas de automação e aplicativos Web;
· experiência em mapeamento de dados abertos, preferencialmente usando a

ferramenta aberta HotMapper;
· experiência em Node.js e banco de dados MonetDb.

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

4.1 -  A seleção dos bolsistas será feita  através da análise do histórico escolar
informado no formulário de inscrição e em entrevista.

4.2 – A análise do currículo/histórico será eliminatória.

4.3  –  Os  candidatos  selecionados  com  base  na  análise  do  currículo  serão
convocados  para  uma  entrevista,  em  dia  e  local  a  ser  informado  no  e-mail
constante no formulário de inscrição.

4.4 – O resultado do processo de seleção será divulgado no site da PROGRAD.

5. CRONOGRAMA

· Período de inscrições: 23/03 a 26/03/21
· Convocação para as entrevistas: 29/03/2021
· Realização das entrevistas: 30/03 a 31/03/21
· Divulgação do resultado: até 05/04/21
· Início das atividades: 12/04/21

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 – Casos omissos neste edital serão julgados e deliberados pela PROGRAD.

Curitiba, 22 de março de 2021.

Prof.a Simone da Silva Soria Medina
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Coordenadora do MapFOR


