
Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação

Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC

Edital Institucional de Extensão N.º 003/2013 – PRONATEC/IFPR

CHAMADA INTERNA PARA CADASTRO DE RESERVA TÉCNICA.

BOLSISTAS NO ÂMBITO DO PRONATEC

A Coordenação Geral  do PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, a 

PROEPI - Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação e a Reitoria do Instituto Federal do Paraná, no uso 

da competência que lhe confere o artigo 11 da Resolução n.º01/11, do Conselho Superior, e considerando a 

Lei Federal n.º 12.513/2011, Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008; Lei n.º 12.513, de 26 de outubro de 

2011; Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000; Portaria MEC n.º 185, de 12 de março de 2012. 

Decreto  n.º 7.721,  de 16 de Abril  de 2012 e a Resolução n.º4 -  CD/FNDE  de 16  de Março de 2012  do 

Ministério da Educação, Resolução 52 CONSUP/IFPR, Resolução n.º 07 de 21 de maio de 2013 que altera a 

Resolução n.º 52/2011 – CONSUP, que aprova a Bolsa Formação do PRONATEC, tornam pública a seleção de 

bolsistas  para  os  cargos  de  Professores,  Orientadores  Educacionais,  Apoio  às  Atividades Acadêmicas  e 

Administrativas para atuarem junto ao PRONATEC.

1.   DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1  O presente Processo de  Chamada  Interna  destina-se a  selecionar bolsistas  no âmbito do 

PRONATEC/IFPR.  Poderão  concorrer  somente  servidores  efetivos  de  carreira  do  IFPR  (servidores 

temporários não se enquadram como servidores de carreira).

1.2  O pagamento de bolsa aos profissionais que atuarão nos cursos do PRONATEC obedecerá aos 

parâmetros contidos nos art.  14.º e  15.º  da Resolução n.º  4/2012 – CD/FNDE, observando as seguintes 

condições:

I  – O número de bolsistas e a carga horária de cada um deverão ser compatíveis com a quantidade de 

beneficiários  da  Bolsa  Formação do  Pronatec,  conforme  o  §  1.º  do  art.  6.º  da  Resolução  n.º  4/2012  –  

CD/FNDE.

II- As atribuições e a carga horária dos bolsistas que são servidores não poderão conflitar com suas atividades 

e sua carga horária regular, nem comprometer a qualidade, o andamento e o atendimento do plano de metas  

da  instituição,  conforme  §  1.º  do  art.  9.º  da  Lei  n.°  12.513/2011.  É  vedado o  acúmulo,  por  um mesmo 

profissional, de bolsas de diferentes atribuições previstas no art. 12, excetuando-se a de professor.

III  - no caso de bolsista servidor ativo ou inativo do quadro permanente do IFPR, a bolsa só poderá ser  

concedida mediante autorização da direção do câmpus a qual o servidor for vinculado, e deverá ter anuência 

da Diretoria no qual está vinculado.

IV- A bolsa ficará limitada a um máximo de 15 horas semanais, para apoio administrativo, contanto a partir da 

assinatura do termo de concessão de bolsa até o dia 20 de dezembro de 2013.
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V – Para  exercer a função de orientador educacional a bolsa ficará limitada até 10 horas semanais para 

atendimento de até 5 (cinco) turmas, sendo  2 (duas) horas semanais de atendimento a cada uma dessas 

turmas.  O  Orientador  Educacional  atuará  em  dias  e  horários  definidos  conforme  a  demanda  de  cada 

localidade, iniciando suas atividades 7 dias antes do inicio das aulas. Poderá ainda, ser chamado para exercer 

a função de professor para atuação em cursos específicos sendo a bolsa limitada a 16 (dezesseis) horas 

semanais.  Em todos os casos a Concessão de Bolsa terá  validade até  o dia 20 de dezembro de 2013, 

mediante  assinatura  do Termo de  Concessão de Bolsas,  e  obedecendo a Lei  nº  101  de 04/05/2000 de  

Responsabilidade Fiscal. O candidato que ocupar a bolsa de professor não deve ultrapassar o número de 16 

(dezesseis) horas semanais, independente do acúmulo de diferentes bolsas no âmbito do programa.

VI - Os candidatos selecionados desenvolverão suas atividades nas localidades descritas no item 2 deste edi

tal, não havendo pagamentos extraordinário, tais como: deslocamento ou compensações, além do recurso 

destinado à bolsa para execução  de atividade fim.

1.3 A convocação dos candidatos selecionados obedecerá lista de classificação e ocorrerá conforme a deman

da do IFPR, respeitando aos editais vigentes nas vagas já selecionadas.

2. DA LOCALIDADE, CARGOS E EXIGÊNCIA MÍNIMA

CÂMPUS:  ASSIS CHATEAUBRIAND

Endereço: Avenida Cívica, 473 – Centro Cívico – Assis Chateaubriand- PR

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

AMBIENTE E SAÚDE

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE MANICURE E 

PEDICURE

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre

GESTÃO E NEGÓCIO

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE OPERADOR DE 

CAIXA

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE AUXILIAR DE 

CRÉDITO E COBRANÇA

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE AUXILIAR DE 

RECURSOS HUMANOS

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um) ano de experiência

INFORMAÇÃO  E 

COMUNICAÇÃO

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE 

PROGRAMADOR WEB

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um) ano de experiência

PRODUÇÃO 

ALIMENTÍCIA

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE MASSEIRO

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre
PRODUÇÃO CULTURAL E 

DESIGN

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE FOTOGRAFIA

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre
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BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Curso Superior  em  Pedagogia  ou licenciaturas na área 

que concorre, com no mínimo 01 (um) ano de experiência

ORIENTADOR EDUCACIONAL - PSICÓLOGO
Curso Superior  em Psicologia, e experiência profissional 

na área de no mínimo 01 (um) ano. 

ORIENTADOR EDUCACIONAL –  SOCIAL
Curso  Superior  em  Serviço  Social,  e  experiência 

profissional na área de no mínimo 01 (um) ano. 

APOIO  ACADÊMICO  E  ADMINISTRATIVO  - 

LIBRAS

Possuir curso de formação em língua brasileira de sinais 

e  experiência profissional na área de no mínimo 01(um) 

ano.

APOIO ÀS  ATIVIDADES  ACADÊMICAS  E  AD

MINISTRATIVAS

Ensino Médio Completo, com pelo menos 1 (um) ano de 

experiência  na  área,  ou  formação  profissional  de  nivel 

médio na área que concorre.

CÂMPUS: CAMPO LARGO

Endereço: Rua Engenheiro Tourinho, 829 – Vila Solene – Campo Largo-PR

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

CONTROLE  E 

PROCESSOS 

INDUSTRIAIS

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE DESENHISTA 

MECÂNICO

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01 (um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE ELETRICISTA 

INSTALADOR PREDIAL DE 

BAIXA TENSÃO

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01 (um) ano de experiência

GESTÃO E NEGÓCIO

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

Formação  Técnica  na  área  que  concorre,  ou 

curso  de  graduação  em  qualquer  área  do 

conhecimento  com,  no  mínimo,  01  ano  de 

experiência na área administrativa

INFRAESTRUTURA

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE DESENHISTA DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01 (um) ano de experiência

BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Curso Superior  em  Pedagogia  ou licenciaturas na área 

que concorre, com no mínimo 01 (um) ano de experiência
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ORIENTADOR EDUCACIONAL - PSICÓLOGO
Curso Superior  em Psicologia, e experiência profissional 

na área de no mínimo 01 (um) ano. 

ORIENTADOR EDUCACIONAL –  SOCIAL
Curso  Superior  em  Serviço  Social,  e  experiência 

profissional na área de no mínimo 01 (um) ano. 

APOIO  ACADÊMICO  E  ADMINISTRATIVO  - 

LIBRAS

Possuir curso de formação em língua brasileira de sinais 

e  experiência profissional na área de no mínimo 01(um) 

ano.

APOIO ÀS  ATIVIDADES  ACADÊMICAS  E  AD

MINISTRATIVAS

Ensino Médio Completo, com pelo menos 1 (um) ano de 

experiência  na  área,  ou  formação  profissional  de  nivel 

médio na área que concorre.

Unidade Remota: Lapa

Escola  Latino-Americana  de  Agroecologia  -  Instituto  Latino-Americano  de  Agroecologia,  Educação, 

Capacitação e Pesquisa da Agricultura Camponesa - Contestado – ICA Assentamento Contestado – Lapa – 

PR. CEP 83760-975 

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

RECURSOS NATURAIS

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

HORTICULTOR ORGÂNICO

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência mí

nima comprovada na área que concorre

BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

APOIO ÀS  ATIVIDADES  ACADÊMICAS  E  AD

MINISTRATIVAS

Ensino Médio Completo, com pelo menos 1 (um) ano de 

experiência  na  área,  ou  formação  profissional  de  nivel 

médio na área que concorre.

ORIENTADOR EDUCACIONAL
Curso Superior  em  Pedagogia  ou licenciaturas na área 

que concorre, com no mínimo 01 (um) ano de experiência

CAMPUS: CAPANEMA

CEEBJA

Endereço: Av. Espirito Santo, 595 – Centro – CEP 85.760-000 – Capanema – PR

CONSTRUTORA NORBERTO OLDEBRECHT

Endereço: Rua Otávio Kischner, Quadra 31, Lote 2 – CEP 85.760-000 – Capanema – PR

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

CONTROLE E PROCESSOS PROFESSOR PARA O CURSO DE Ensino  Médio  completo  com 
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INDUSTRIAIS

SOLDADOR NO PROCESSO 

ELETRODO REVESTIDO AÇO 

CARBONO E AÇO BAIXA LIGA

experiência  minima  de  03  (três) 

anos na área

INFRAESTRUTURA

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

AJUDANTE DE OBRAS – 

VIBRADORISTA DE CONCRETO

Ensino  Médio  completo  com 

experiência  minima  de  03  (três) 

anos na área

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

CARPINTEIRO DE OBRAS

Ensino  Médio  completo  com 

experiência  minima  de  03  (três) 

anos na área

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

PEDREIRO DE ALVENARIA

Ensino Médio completo com expe

riência  minima de 03 (três)  anos 

na área

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

ARMADOR DE ESTRUTURAS 

PESADAS

Ensino  Médio  completo  com 

experiência  minima  de  03  (três) 

anos na área

BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Curso Superior  em  Pedagogia  ou licenciaturas na área 

que concorre, com no mínimo 01 (um) ano de experiência

ORIENTADOR EDUCACIONAL - PSICÓLOGO
Curso Superior  em Psicologia, e experiência profissional 

na área de no mínimo 01 (um) ano. 

ORIENTADOR EDUCACIONAL –  SOCIAL
Curso  Superior  em  Serviço  Social,  e  experiência 

profissional na área de no mínimo 01 (um) ano. 

APOIO ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO

Possuir curso de formação em língua brasileira de sinais 

e experiência profissional na área de no mínimo 01 (um) 

ano.

APOIO ÀS  ATIVIDADES  ACADÊMICAS  E  AD

MINISTRATIVAS

Ensino Médio Completo, com pelo menos 1 (um) ano de 

experiência  na  área,  ou  formação  profissional  de  nivel 

médio na área que concorre.

CÂMPUS:CÂMPUS: CASCAVEL

Endereço: Avenida Cardeal,1309 – Residencial – Cascavel-PR

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA
DESENVOLVIMENTO PROFESSOR PARA O Possuir  Licenciatura  na  área  que  concorre  e 
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EDUCACIONAL E SOCIAL
CURSO DE INGLÊS BÁSICO

experiência profissional de no mínimo 01  (um) 

ano

INFORMAÇÃO  E 

COMUNICAÇÃO

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE 

PROGRAMADOR DE 

SISTEMAS

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01 (um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE 

PROGRAMADOR WEB

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um) ano de experiência

BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Curso Superior  em  Pedagogia  ou licenciaturas na área 

que concorre, com no mínimo 01 (um) ano de experiência

ORIENTADOR EDUCACIONAL - PSICÓLOGO
Curso Superior  em Psicologia, e experiência profissional 

na área de no mínimo 01 (um) ano. 

ORIENTADOR EDUCACIONAL –  SOCIAL
Curso  Superior  em  Serviço  Social,  e  experiência 

profissional na área de no mínimo 01 (um) ano. 

APOIO ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO

Possuir curso de formação em língua brasileira de sinais 

e experiência profissional na área de no mínimo 01 (um) 

ano.

CAMPUS: COLOMBO

Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima

Endereço: Rua São Pedro, 1161 – Bairro Maracanã – Colombo - PR

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

AMBIENTE E SAÚDE

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE AUXILIAR DE 

IDOSOS

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01 (um) ano de experiência

DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL E SOCIAL

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE INGLÊS BÁSICO

Possuir Licenciatura na área que concorre e ex

periência profissional de no mínimo 01 (um) ano

GESTÃO E NEGÓCIO

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE AUXILIAR DE 

PESSOAL

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um)ano de experiência

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

Formação  Técnica  na  área  que  concorre,  ou 

curso de graduação em qualquer área do co

nhecimento com, no mínimo, 01 ano de experi

ência na área administrativa
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GESTÃO E NEGÓCIO

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE VENDEDOR

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um)ano de experiência

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE 

RECEPCIONISTA

Formação  Técnica  na  área  que  concorre,  ou 

curso de graduação em qualquer área de co

nhecimento com no mínimo 01(um) ano de ex

periência na área administrativa

BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Curso Superior  em  Pedagogia  ou licenciaturas na área 

que concorre, com no mínimo 01 (um) ano de experiência

ORIENTADOR EDUCACIONAL - PSICÓLOGO
Curso Superior  em Psicologia, e experiência profissional 

na área de no mínimo 01 (um) ano. 

ORIENTADOR EDUCACIONAL –  SOCIAL
Curso  Superior  em  Serviço  Social,  e  experiência 

profissional na área de no mínimo 01 (um) ano. 

APOIO ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO

Possuir curso de formação em língua brasileira de sinais 

e experiência profissional na área de no mínimo 01 (um) 

ano.

APOIO ÀS  ATIVIDADES  ACADÊMICAS  E  AD

MINISTRATIVAS

Ensino Médio Completo, com pelo menos 1 (um) ano de 

experiência  na  área,  ou  formação  profissional  de  nivel 

médio na área que concorre.

CÂMPUS: CURITIBA

Endereço: Avenida Salgado Filho,1474 e 1050 – Guabirotuba – Curitiba-PR

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

AMBIENTE E SAÚDE

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE CUIDADOR DE IDOSO

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01 (um) ano de experiência
PROFESSOR PARA O CURSO 

DE CUIDADOR INFANTIL

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência
PROFESSOR PARA O CURSO 

DE HIGIENISTA DE SERVIÇOS 

DE SAÚDE

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE  MASSAGISTA

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência

CONTROLE DE PROCES

SO INDUSTRIAL

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE DESENHISTA MECÂNICO

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 
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DE ELETRICISTA INDUSTRIAL com no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

TÉCNICO DE 

ELETROMECANICA

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência

DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL E SOCIAL

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE ESPANHOL BÁSICO

Possuir Licenciatura na área que concorre e 

experiência profissional de no mínimo 01(um) 

ano
PROFESSOR PARA O CURSO 

DE FRANCES

Possuir Licenciatura na área que concorre e 

experiência profissional de no mínimo 01(um) 

ano
PROFESSOR PARA O CURSO 

DE FOTOGRAFO

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre
PROFESSOR PARA O CURSO 

DE INGLÊS

Possuir Licenciatura na área que concorre e 

experiência  profissional  de  no  mínimo  01 

(um) ano
PROFESSOR PARA O CURSO 

DE LINGUA BRASILEIRA DE 

SINAIS -  LIBRAS

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre  e 

curso de formação na área de no mínimo 01 

ano
PROFESSOR PARA O CURSO 

DE  INTÉRPRETE DE LIBRAS

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre  e 

curso  de  formação  na  área  de  no  mínimo 

01(um) ano

GESTÃO E NEGÓCIOS

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE ASSISTENTE DE PRODU

ÇÃO

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE AUXILIAR DE CRÉDITO E 

COBRANÇA

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE 

AUXILIAR DE FATURAMENTO

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE AUXILIAR DE 

OPERAÇÕES  LOGÍSTICA

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE AUXILIAR DE PESSOAL

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência
PROFESSOR PARA O CURSO 

DE AUXILIAR DE 

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência
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GESTÃO E NEGÓCIOS

TESOURARIA
PROFESSOR PARA O CURSO 

DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

Formação Técnica na área que concorre,  ou 

curso de graduação em qualquer área do co

nhecimento com, no mínimo, 01 ano de expe

riência na área administrativa
PROFESSOR PARA O CURSO 

DE COMPRADOR

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência
PROFESSOR PARA O CURSO 

DE RECEPCIONISTA

Formação Técnica na área que concorre,  ou 

curso de graduação em qualquer área de co

nhecimento  com no mínimo 01(um) ano de 

experiência na área administrativa

INFORMAÇÃO E COMU

NICAÇÃO

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE ADMINISTRADOR DE 

REDES

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01 (um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE AUXILIAR EM WEB 

DESIGNER

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01 (um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE DESENHISTA DE 

PRODUTOS GRÁFICOS WEB

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01 (um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE INSTALADOR DE REDE 

DE TV A CABO E VIA 

SATÉLITE

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01 (um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE INSTALADOR E 

REPARADOR DE 

EQUIPAMENTOS DE 

TRANSMISSÃO EM 

TELEFONIA

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01 (um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE INSTALADOR E 

REPARADOR DE REDES DE 

COMPUTADORES

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01 (um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE DESENVOLVEDOR DE 

JOGOS ELETRONICOS

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01 (um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 
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INFORMAÇÃO E COMU

NICAÇÃO

DE MONTAGEM E 

MANUTENÇÃO DE 

COMPUTADORES

com no mínimo 01 (um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE OPERADOR DE ÁUDIO

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01 (um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE OPERADOR DE CÂMERA

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01 (um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE OPERADOR DE 

COMPUTADOR

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE MONTAGEM E 

MANUTENÇÃO DE 

COMPUTADORES

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE OPERADOR DE ÁUDIO

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE OPERADOR DE CÂMERA

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE OPERADOR DE 

COMPUTADOR

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE PROGRAMADOR DE 

SISTEMAS

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE PROGRAMADOR WEB

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência

INFRAESTRUTURA

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE ASSISTENTE DE OBRAS

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre
PROFESSOR PARA O CURSO 

DE DESENHISTA DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE ELETRICISTA 

INSTALADOR PREDIAL DE 

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência
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INFRAESTRUTURA

BAIXA TENSÃO
PROFESSOR PARA O CURSO 

DE PEDREIRO DE ALVENARIA

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre
PROFESSOR PARA O CURSO 

DE PEDREIRO DE ALVENARIA 

ESTRUTURAL

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre

PRODUÇÃO CULTURAL E 

DESIGN

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE MAQUIADOR

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre
PROFESSOR PARA O CURSO 

DE REVITALIZADOR DE 

ALVENARIAS

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE REGENTE DE CORAL

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre
PROFESSOR PARA O CURSO 

DE REGENTE DE BANDA

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre
PROFESSOR PARA O CURSO 

DE CONTADOR DE HISTÓRIA

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre

PRODUÇÃO INDUSTRIAL

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE AUXILIAR DE COSTURA

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre
PROFESSOR PARA O CURSO 

DE DESENHISTA DE MÓVEIS

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01 (um) ano de experiência

SEGURANÇA
PROFESSOR PARA O CURSO 

DE BOMBEIRO CIVIL

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre

TURISMO, HOSPITALIDA

DE E LAZER

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE AGENTE DE 

INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE CAMAREIRA EM MEIOS 

DE HOSPEDAGEM

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE MENSAGEIRO

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre
PROFESSOR PARA O CURSO 

DE MONITOR DE 

RECREAÇÃO

Formação Técnica na área que concorre, ou, 

no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE RECEPCIONISTA DE 

EVENTOS

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE RECEPCIONISTA EM 

MEIOS DE HOSPEDAGEM

Formação  Técnica  na  área  que  concorre, 

com no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE SALGADEIRO

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre
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BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Curso Superior  em  Pedagogia  ou licenciaturas na área 

que concorre, com no mínimo 01 (um) ano de experiência

ORIENTADOR EDUCACIONAL - PSICÓLOGO
Curso Superior  em Psicologia, e experiência profissional 

na área de no mínimo 01 (um) ano. 

ORIENTADOR EDUCACIONAL –  SOCIAL
Curso  Superior  em  Serviço  Social,  e  experiência 

profissional na área de no mínimo 01 (um) ano. 

APOIO ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO Possuir curso de formação em língua brasileira de sinais 

e experiência profissional na área de no mínimo 01 (um) 

ano.

APOIO ÀS  ATIVIDADES  ACADÊMICAS  E  AD

MINISTRATIVAS - MATUTINO

Ensino Médio Completo, com pelo menos 1 (um) ano de 

experiência  na  área,  ou  formação  profissional  de  nivel 

médio na área que concorre.

APOIO ÀS  ATIVIDADES  ACADÊMICAS  E  AD

MINISTRATIVAS - VESPERTINO

Ensino Médio Completo, com pelo menos 1 (um) ano de 

experiência  na  área,  ou  formação  profissional  de  nivel 

médio na área que concorre.

Unidade Remota Araucária

UNIDADE I SENAI
Endereço: Rodovia do xisto, 1815, Sabiá – Araucária - PR
CASA DA CRIANÇA TINDIQUERA
Endereço: Rua Marcelino Jacinski, 342 – Praça são Sebastião – Araucária - PR
MERCADO MUNICIPAL
Endereço: Rodovia do Xisto, 67 – Laranjeiras – Araucária - PR

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

GESTÃO E NEGÓCIOS

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

AUXILIAR DE CRÉDITO E 

COBRANÇA

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

RECEPCIONISTA

Formação  Técnica  na  área  que  concorre,  ou 

curso de graduação em qualquer área de co

nhecimento com no mínimo 01(um) ano de ex

periência na área administrativa
INFORMAÇÃO E PROFESSOR PARA O Formação  Técnica  na  área  que  concorre,  ou 

12



COMUNICAÇÃO
CURSO DE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

curso  de  graduação  em  qualquer  área  do 

conhecimento  com,  no  mínimo,  01  ano  de 

experiência na área administrativa
PRODUÇÃO CULTURAL E 

DESIGN

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE FOTOGRAFO

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre

TURISMO, HOSPITALIDA

DE E LAZER

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

RECEPCIONISTA DE 

EVENTOS

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

SALGADEIRO

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre

BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Curso Superior  em  Pedagogia  ou licenciaturas na área 

que concorre, com no mínimo 01 (um) ano de experiência

APOIO ÀS  ATIVIDADES  ACADÊMICAS  E  AD

MINISTRATIVAS

Ensino Médio Completo, com pelo menos 1 (um) ano de 

experiência  na  área,  ou  formação  profissional  de  nivel 

médio na área que concorre.

Unidade Remota Campo Magro

Escola Municipal Palmas – Rua Girassóis, s/nº – Jardim Boa Vista I - Campo Magro - Pr

Escola Municipal Jardim Pioneiro – Rua Rancho Alegre, 302 - Campo Magro - Pr

Escola Municipal José Valenga – Estrada do Cerne, Km 15 - Campo Magro - Pr

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA
AMBIENTE E SAÚDE PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

MASSAGISTA

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um) ano de experiência

GESTÃO E NEGÓCIOS

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

RECEPCIONISTA

Formação  Técnica  na  área  que  concorre,  ou 

curso de graduação em qualquer área de co

nhecimento com no mínimo 01(um) ano de ex

periência na área administrativa
PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

AUXILIAR DE CRÉDITO E 

COBRANÇA

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um) ano de experiência
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AUXILIAR DE 

FATURAMENTO

BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Curso Superior  em  Pedagogia  ou licenciaturas na área 

que concorre, com no mínimo 01 (um) ano de experiência

APOIO ÀS  ATIVIDADES  ACADÊMICAS  E  AD

MINISTRATIVAS

Ensino Médio Completo, com pelo menos 1 (um) ano de 

experiência  na  área,  ou  formação  profissional  de  nivel 

médio na área que concorre.

CÂMPUS: FOZ DO IGUAÇU

Endereço: Avenida Araucária, 780 – Vila A – Foz do Iguaçu - PR

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

INFRAESTRUTURA

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

CADISTA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Ensino  Técnico  na  área  que 

concorre,   com no mínimo 01 (um) 

ano de experiência profissional

PROFESSOR PARA O CURSO 

TÉCNICO EM HIDROLOGIA

Formação  Técnica  na  área  que 

concorre,  com  no  mínimo  01(um) 

ano de experiência

PRODUÇÃO  CULTURAL 

E DESIGN

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

AGENTE CULTURAL

Ensino Médio e 03 (três) anos de 

experiência mínima comprovada na 

área que concorre
PROFESSOR PARA O CURSO DE 

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO 

CULTURAL

Ensino Médio e 03 (três) anos de 

experiência mínima comprovada na 

área que concorre

RECURSOS NATURAIS

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

CRIADOR DE PEIXES EM VIVEIROS 

ESCAVADOS

Ensino Médio e 03 (três) anos de 

experiência mínima comprovada na 

área que concorre

BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

ORIENTADOR EDUCACIONAL PARA O CURSO 

DE INFORMÁTICA

Formação  Técnica  em  informática,  com no  mínimo  01 

(um) ano de experiência profissional

ORIENTADOR EDUCACIONAL PARA O CURSO 

DE PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN

Formação Técnica na área que concorre, com no mínimo 

01 (um) ano de experiência profissional

ORIENTADOR  EDUCACIONAL  PARA  O  EIXO 

DE RECURSOS NATURAIS

Formação Técnica na área de Recursos Naturais, com no 

mínimo 01 (um) ano de experiência profissional
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ORIENTADOR EDUCACIONAL PARA O CURSO 

DE INFRA ESTRUTURA

Formação Técnica na área que concorre, com no mínimo 

01 (um) ano de experiência profissional

ORIENTADOR EDUCACIONAL - PSICÓLOGO
Curso Superior  em Psicologia, e experiência profissional 

na área de no mínimo 01 (um) ano. 

ORIENTADOR EDUCACIONAL –  SOCIAL
Curso  Superior  em  Serviço  Social,  e  experiência 

profissional na área de no mínimo 01 (um) ano. 

APOIO ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO

Possuir curso de formação em língua brasileira de sinais 

e experiência profissional na área de no mínimo 01 (um) 

ano.

CÂMPUS: IRATI

Endereço: Rua Pedro Koppe, 100 – Vila Matilde – Irati - PR

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

GESTÃO E NEGÓCIOS

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

RECEPCIONISTA

Formação  Técnica  na  área  que 

concorre, ou curso de graduação 

em  qualquer  área  de  conheci

mento  com  no  mínimo  01(um) 

ano de experiência na área admi

nistrativa

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

AGENTE DE 

DESENVOLVIMENTO 

COOPERATIVISTA

Ensino Médio e 03 (três) anos de 

experiência  mínima  comprovada 

na área que concorre

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PROFESSOR PARA O CURSO DE 

OPERADOR DE COMPUTADOR

Formação  Técnica  na  área  que 

concorre, com no mínimo 01(um) 

ano de experiência

RECURSOS NATURAIS

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

APICULTOR

Formação  Técnica  na  área  que 

concorre,  com no mínimo 01(um) 

ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

BOVINOCULTOR DE LEITE

Formação  Técnica  na  área  que 

concorre,  com no mínimo 01(um) 

ano de experiência
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BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Curso Superior  em  Pedagogia  ou licenciaturas na área 

que concorre, com no mínimo 01 (um) ano de experiência

ORIENTADOR EDUCACIONAL - PSICÓLOGO
Curso Superior  em Psicologia, e experiência profissional 

na área de no mínimo 01 (um) ano. 

ORIENTADOR EDUCACIONAL –  SOCIAL
Curso  Superior  em  Serviço  Social,  e  experiência 

profissional na área de no mínimo 01 (um) ano. 

APOIO ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO

Possuir curso de formação em língua brasileira de sinais 

e experiência profissional na área de no mínimo 01 (um) 

ano.

APOIO ÀS  ATIVIDADES  ACADÊMICAS  E  AD

MINISTRATIVAS

Ensino Médio Completo, com pelo menos 1 (um) ano de 

experiência  na  área,  ou  formação  profissional  de  nivel 

médio na área que concorre.

CÂMPUS: IVAIPORÃ

Endereço: PR466 – Gleba Pindaúva Secção C – Parte 2 – Ivaiporã - PR

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

CONTROLE  E  PROCESSOS 

INDUSTRIAIS

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LEVES

Formação Técnica  na área  que 

concorre, com no mínimo 01(um) 

ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

INSTALADOR DE ACESSÓRIOS 

AUTOMOTIVOS

Formação Técnica  na área  que 

concorre, com no mínimo 01(um) 

ano de experiência

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

ELETRICISTA DE BAIXA TENSÃO 

Formação Técnica  na área  que 

concorre, com no mínimo 01(um) 

ano de experiência

GESTÃO E NEGÓCIOS
PROFESSOR PARA O CURSO DE 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Formação Técnica  na área  que 

concorre, ou curso de graduação 

em  qualquer  área  do 

conhecimento  com,  no  mínimo, 

01  ano  de  experiência  na  área 

administrativa

INFORMAÇÃO  E 

COMUNICAÇÃO

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

INFORMÁTICA 

Formação Técnica  na área  que 

concorre, com no mínimo 01(um) 
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ano de experiência

RECURSOS NATURAIS

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

BOVINOCULTOR DE LEITE 

Ensino Médio e 03 (três) anos de 

experiência mínima comprovada 

na área que concorre

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

FRUTICULTOR

Ensino Médio e 03 (três) anos de 

experiência mínima comprovada 

na área que concorre

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

AUXILIAR TÉCNICO AGROPECUÁRIO

Ensino Médio e 03 (três) anos de 

experiência mínima comprovada 

na área que concorre

BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Curso Superior  em  Pedagogia  ou licenciaturas na área 

que concorre, com no mínimo 01 (um) ano de experiência

ORIENTADOR EDUCACIONAL - PSICÓLOGO
Curso Superior  em Psicologia, e experiência profissional 

na área de no mínimo 01 (um) ano. 

ORIENTADOR EDUCACIONAL –  SOCIAL
Curso  Superior  em  Serviço  Social,  e  experiência 

profissional na área de no mínimo 01 (um) ano. 

APOIO ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO

Possuir curso de formação em língua brasileira de sinais 

e experiência profissional na área de no mínimo 01 (um) 

ano.

APOIO ÀS  ATIVIDADES  ACADÊMICAS  E  AD

MINISTRATIVAS

Ensino Médio Completo, com pelo menos 1 (um) ano de 

experiência  na  área,  ou  formação  profissional  de  nivel 

médio na área que concorre.

Unidade Remota: Arapuã

Endereço: Rua Apucarana, Arapuã – PR - CEP 86.884-000

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE INFORMÁTICA 

Formação Técnica na área que concorre, com no 

mínimo 01(um) ano de experiência

CÂMPUS: JACAREZINHO

Endereço: Avenida Dr Tito, s/nº. - Bairro Jardim Panorama – Jacarezinho - PR

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA
CONTROLE E PROFESSOR PARA O Formação Técnica na área que concorre, com 
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PROCESSOS 

INDUSTRIAIS

CURSO DE DESENHISTA 

MECÂNICO
no mínimo 01(um) ano de experiência

GESTÃO E NEGÓCIOS

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

Formação  Técnica  na  área  que  concorre,  ou 

curso  de  graduação  em  qualquer  área  do 

conhecimento  com,  no  mínimo,  01  ano  de 

experiência na área administrativa
PROFESSOR PARA O 

CURSO DE AUXILIAR DE 

RECURSOS HUMANOS

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE AGENTE DE 

INSPEÇÃO DE QUALIDADE

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um) ano de experiência

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE INSTALADOR E 

REPARADOR DE REDES DE 

COMPUTADORES

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 03 (três) anos de experiência

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE OPERADOR DE 

COMPUTADOR

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 03 (três) anos de experiência

RECURSOS NATURAIS
PROFESSOR PARA O 

CURSO DE CAFEICULTOR

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre

BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Curso Superior  em  Pedagogia  ou licenciaturas na área 

que concorre, com no mínimo 01 (um) ano de experiência

ORIENTADOR EDUCACIONAL - PSICÓLOGO
Curso Superior  em Psicologia, e experiência profissional 

na área de no mínimo 01 (um) ano. 

ORIENTADOR EDUCACIONAL –  SOCIAL
Curso  Superior  em  Serviço  Social,  e  experiência 

profissional na área de no mínimo 01 (um) ano. 

APOIO ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO

Possuir curso de formação em língua brasileira de sinais 

e experiência profissional na área de no mínimo 01 (um) 

ano.

CÂMPUS: LONDRINA

Endereço: Rua João XXIII, 600 – Praça Horace Well – Jardim Dom Bosco – Londrina - PR

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA
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INFORMAÇÃO  E 

COMUNICAÇÃO

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE INFORMÁTICA 

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um) ano de experiência

BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Curso Superior  em  Pedagogia  ou licenciaturas na área 

que concorre, com no mínimo 01 (um) ano de experiência

ORIENTADOR EDUCACIONAL - PSICÓLOGO
Curso Superior  em Psicologia, e experiência profissional 

na área de no mínimo 01 (um) ano. 

ORIENTADOR EDUCACIONAL –  SOCIAL
Curso  Superior  em  Serviço  Social,  e  experiência 

profissional na área de no mínimo 01 (um) ano. 

APOIO ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO

Possuir curso de formação em língua brasileira de sinais 

e experiência profissional na área de no mínimo 01 (um) 

ano.

CÂMPUS: PALMAS

Endereço: Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, s/n, PRT-280, Trevo da Codapar – Palmas - PR

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA
AMBIENTE E SAÚDE PROFESSOR PARA OS 

CURSOS  DO EIXO DE 

AMBIENTE E SAÚDE

Formação Técnica na área que concorre,  com 

no mínimo 01 (um) ano de experiência

DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL E SOCIAL

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE ESPANHOL 

BÁSICO

Possuir  Licenciatura  na  área  que  concorre  e 

experiência  profissional  de  no  mínimo  01(um) 

ano

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE INGLÊS BÁSICO

Possuir  Licenciatura  na  área  que  concorre  e 

experiência  profissional  de  no  mínimo  01(um) 

ano
PROFESSOR PARA O 

CURSO DE 

INTERPRETAÇÃO EM 

LIBRAS

Ensino Médio  e  03 (três)  anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre

INFRAESTRUTURA

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE DESENHISTA 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Formação Técnica na área que concorre,  com 

no mínimo 01(um) ano de experiência

BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA
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ORIENTADOR EDUCACIONAL - PSICÓLOGO
Curso Superior  em Psicologia, e experiência profissional 

na área de no mínimo 01 (um) ano. 

ORIENTADOR EDUCACIONAL –  SOCIAL
Curso  Superior  em  Serviço  Social,  e  experiência 

profissional na área de no mínimo 01 (um) ano. 

APOIO ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO

Possuir curso de formação em língua brasileira de sinais 

e experiência profissional na área de no mínimo 01 (um) 

ano.

CÂMPUS: PARANAGUÁ

Endereço: Rua Antônio Carlos Rodrigues, 453 – Porto Seguro – Paranaguá - PR

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

AMBIENTE E SAÚDE

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE AGENTE DE 

GESTÃO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS

Ensino Médio  e  03 (três)  anos de experiência 

mínima comprovada na área que concorre

CONTROLE  E 

PROCESSOS 

INDUSTRIAIS

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE ELETRICISTA 

INDUSTRIAL

Formação Técnica na área que concorre,  com 

no mínimo 03 (três) anos de experiência

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE SOLDADOR NO 

PROCESSO ELETRODO 

REVESTIDO AÇO 

CARBONO E AÇO BAIXA 

LIGA

Formação Técnica na área que concorre,  com 

no mínimo 03 (três) anos de experiência

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE SOLDADOR NO 

PROCESSO MIG/MAG

Formação Técnica na área que concorre,  com 

no mínimo 03 (três) anos de experiência

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE DESENHISTA 

MECÂNICO

Formação Técnica na área que concorre,  com 

no mínimo 03 (três) anos de experiência

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE OPERADOR DE 

MÁQUINAS DE USINAGEM 

CONVENCIONAIS

Formação Técnica na área que concorre,  com 

no mínimo 03 (três) anos de experiência

INFORMAÇÃO  E 

COMUNICAÇÃO

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE 

PROGRAMADOR DE 

SISTEMAS

Formação Técnica na área que concorre,  com 

no mínimo 03 (três) anos de experiência
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BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Curso Superior  em  Pedagogia  ou licenciaturas na área 

que concorre, com no mínimo 01 (um) ano de experiência

ORIENTADOR EDUCACIONAL - PSICÓLOGO
Curso Superior  em Psicologia, e experiência profissional 

na área de no mínimo 01 (um) ano. 

ORIENTADOR EDUCACIONAL –  SOCIAL
Curso  Superior  em  Serviço  Social,  e  experiência 

profissional na área de no mínimo 01 (um) ano. 

APOIO ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO

Possuir curso de formação em língua brasileira de sinais 

e experiência profissional na área de no mínimo 01 (um) 

ano.

CÂMPUS: PARANAVAÍ

Endereço: Rua  José Felipe Tequinha, 1400 – Jardim das Nações – Paranavaí - PR

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL E SOCIAL

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

ESPANHOL BÁSICO

Possuir Licenciatura na área que concorre e ex

periência profissional de no mínimo 01(um) ano

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

INGLÊS BÁSICO

Possuir Licenciatura na área que concorre e ex

periência profissional de no mínimo 01(um) ano

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

AGENTE DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR

Formação Técnica na área que concorre, com no 

mínimo 01(um) ano de experiência

GESTÃO E NEGÓCIOS

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Formação Técnica na área que concorre, ou cur

so de graduação em qualquer área do conheci

mento com, no mínimo, 01 ano de experiência na 

área administrativa

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

AUXILIAR DE RECURSOS 

HUMANOS

Formação Técnica na área que concorre, com no 

mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

Formação Técnica na área que concorre, com no 

mínimo 01(um) ano de experiência
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INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO

ADMINISTRADOR DE BANCO 

DE DADOS

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

MONTADOR E REPARADOR 

DE COMPUTADORES

Formação Técnica na área que concorre, com no 

mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

OPERADOR DE 

COMPUTADOR

Formação Técnica na área que concorre, com no 

mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

PROGRAMADOR DE 

SISTEMAS

Formação Técnica na área que concorre, com no 

mínimo 01(um) ano de experiência

INFRAESTRUTURA

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

DESENHISTA DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL

Formação Técnica na área que concorre, com no 

mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

ELETRICISTA INDUSTRIAL

Formação Técnica na área que concorre, com no 

mínimo 01(um) ano de experiência

PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

PRODUTOR DE EMBUTIDOS 

E DEFUMADOS

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência mí

nima comprovada na área que concorre

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

PRODUTOR DE DERIVADOS 

DO LEITE

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência mí

nima comprovada na área que concorre

PRODUÇÃO INDUSTRIAL

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

AUXILIAR DE COSTURA

Ensino Médio e 03 (três) anos de experiência mí

nima comprovada na área que concorre

BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

ORIENTADOR EDUCACIONAL Curso Superior  em  Pedagogia  ou licenciaturas na área 
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que concorre, com no mínimo 01 (um) ano de experiência

ORIENTADOR EDUCACIONAL - PSICÓLOGO
Curso Superior  em Psicologia, e experiência profissional 

na área de no mínimo 01 (um) ano. 

ORIENTADOR EDUCACIONAL –  SOCIAL
Curso  Superior  em  Serviço  Social,  e  experiência 

profissional na área de no mínimo 01 (um) ano. 

APOIO ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO

Possuir curso de formação em língua brasileira de sinais 

e experiência profissional na área de no mínimo 01 (um) 

ano.

Unidade Remota de Maringá

Escola Milton Santos 

Endereço: Estrada Osvaldo Moraes Correia – Lote 63 – Maringá - PR

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

AMBIENTE E SAÚDE
PROFESSOR PARA O CURSO 

DE ATENDENTE DE NUTRIÇÃO 

Formação Técnica na área que con

corre, com no mínimo 01(um) ano de 

experiência

GESTÃO E NEGÓCIOS

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE AGENTE DE 

DESENVOLVIMENTO 

COOPERATIVISTA

Ensino Médio e 03 (três) anos de ex

periência  mínima  comprovada  na 

área que concorre

RECURSOS NATURAIS

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE AGRICULTOR 

AGROFLORESTAL

Ensino Médio e 03 (três) anos de ex

periência  mínima  comprovada  na 

área que concorre

PROFESSOR PARA O CURSO 

DE AGRICULTOR ORGÂNICO

Ensino Médio e 03 (três) anos de ex

periência  mínima  comprovada  na 

área que concorre

CAMPUS: PINHAIS

Unidade Remota   Piraquara  

Endereço: Rua Barão do Cerro Azul, 895, Centro - CEP 83.301-000 - Piraquara - PR

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

AMBIENTE E SAÚDE

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

MASSAGISTA

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um) ano de experiência

GESTÃO E NEGÓCIOS
PROFESSOR PARA O 

CURSO DE

Formação  Técnica  na  área  que  concorre,  ou 

curso de graduação em qualquer área de co
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RECEPCIONISTA
nhecimento com no mínimo 01(um) ano de ex

periência na área administrativa

BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Curso Superior  em  Pedagogia  ou licenciaturas na área 

que concorre, com no mínimo 01 (um) ano de experiência

APOIO ÀS  ATIVIDADES  ACADÊMICAS  E  AD

MINISTRATIVAS

Ensino Médio Completo, com pelo menos 1 (um) ano de 

experiência  na  área,  ou  formação  profissional  de  nivel 

médio na área que concorre.

CÂMPUS:  PITANGA

Endereço: Rua Arthur Mehl, nº 695, Bairro Centro – Pitanga - PR

Telefone: (42) 3646 2174

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL E SOCIAL 

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

CONTADOR DE HISTÓRIAS

Formação  Técnica  na  área  que 

concorre,  com no mínimo 01(um) ano 

de experiência

GESTÃO E NEGÓCIOS
PROFESSOR PARA O CURSO DE 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Formação  Técnica  na  área  que 

concorre,  ou  curso  de  graduação  em 

qualquer  área  do  conhecimento  com, 

no mínimo, 01 ano de experiência na 

área administrativa

RECURSOS NATURAIS 

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

AGRICULTOR FAMILIAR

Ensino  Médio  e  03  (três)  anos  de 

experiência  mínima  comprovada  na 

área que concorre

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

BOVINOCULTOR DE LEITE

Ensino  Médio  e  03  (três)  anos  de 

experiência  mínima  comprovada  na 

área que concorre

BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

ORIENTADOR EDUCACIONAL - PSICÓLOGO
Curso Superior  em Psicologia, e experiência profissional 

na área de no mínimo 01 (um) ano. 

ORIENTADOR EDUCACIONAL –  SOCIAL
Curso  Superior  em  Serviço  Social,  e  experiência 

profissional na área de no mínimo 01 (um) ano. 

APOIO ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO Possuir curso de formação em língua brasileira de sinais 

e experiência profissional na área de no mínimo 01 (um) 

24



ano.

REITORIA

Endereço: Rua João Negrão, 1285 – Rebouças – Curitiba/PR

BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

APOIO ÀS  ATIVIDADES  ACADÊMICAS  E  AD

MINISTRATIVAS - MATUTINO

Ensino Médio Completo, com pelo menos 1 (um) ano de 

experiência  na  área,  ou  formação  profissional  de  nivel 

médio na área que concorre.

APOIO ÀS  ATIVIDADES  ACADÊMICAS  E  AD

MINISTRATIVAS - VESPERTINO

Ensino Médio Completo, com pelo menos 1 (um) ano de 

experiência  na  área,  ou  formação  profissional  de  nivel 

médio na área que concorre.

APOIO ÀS  ATIVIDADES  ACADÊMICAS  E  AD

MINISTRATIVAS  – DIAGRAMADOR/ILUSTRA

DOR - NOTURNO

Ensino Médio Completo, com pelo menos 3 (três) anos de 

experiência  na  área,  ou  formação  profissional  de  nivel 

médio na área que concorre.

CÂMPUS: TELÊMACO BORBA

Endereço: Rodovia PR160, Km 19,5 – Parque Limeira – Telêmaco Borba/PR

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

CONTROLE E 

PROCESSOS 

INDUSTRIAIS

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE ELETRICISTA 

PREDIAL DE BAIXA 

TENSÃO

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE MECÂNICO DE 

MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um) ano de experiência

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE MONTADOR E 

REPARADOR DE 

COMPUTADORES

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE OPERADOR DE 

COMPUTADOR

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um) ano de experiência
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BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Curso Superior  em  Pedagogia  ou licenciaturas na área 

que concorre, com no mínimo 01 (um) ano de experiência

ORIENTADOR EDUCACIONAL - PSICÓLOGO
Curso Superior  em Psicologia, e experiência profissional 

na área de no mínimo 01 (um) ano. 

ORIENTADOR EDUCACIONAL –  SOCIAL
Curso  Superior  em  Serviço  Social,  e  experiência 

profissional na área de no mínimo 01 (um) ano. 

APOIO ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO

Possuir curso de formação em língua brasileira de sinais 

e experiência profissional na área de no mínimo 01 (um) 

ano.

CÂMPUS: UMUARAMA

Endereço: Rodovia PR 323, Km 310 – Parque Industrial – Umuarama/PR

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

AMBIENTE, SAÚDE E 

SEGURANÇA

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE CUIDADOR DE 

IDOSO

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um) ano de experiência

DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL E SOCIAL

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE INGLÊS BÁSICO

Possuir  Licenciatura  na  área  que  concorre  e 

experiência  profissional  de  no  mínimo  01(um) 

ano

GESTÃO DE NEGÓCIOS

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE AUXILIAR DE 

PESSOAL

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um) ano de experiência

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

Formação  Técnica  na  área  que  concorre,  ou 

curso de graduação em qualquer área de co

nhecimento com no mínimo 01(um) ano de ex

periência na área administrativa

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO

PROFESSOR PARA O 

CURSO  DE 

PROGRAMADOR WEB

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um) ano de experiência

INFRAESTRUTURA

PROFESSOR PARA O 

CURSO DE DESENHISTA DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL

Formação Técnica na área que concorre, com 

no mínimo 01(um) ano de experiência

BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

ORIENTADOR EDUCACIONAL Curso Superior  em  Pedagogia  ou licenciaturas na área 
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que concorre, com no mínimo 01 (um) ano de experiência

ORIENTADOR EDUCACIONAL - PSICÓLOGO
Curso Superior  em Psicologia, e experiência profissional 

na área de no mínimo 01 (um) ano. 

ORIENTADOR EDUCACIONAL –  SOCIAL
Curso  Superior  em  Serviço  Social,  e  experiência 

profissional na área de no mínimo 01 (um) ano. 

APOIO ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO

Possuir curso de formação em língua brasileira de sinais 

e experiência profissional na área de no mínimo 01 (um) 

ano.

Unidade Remota:   São Jorge do Patrocínio  
Endereço: Casa Familiar Rural – São Jorge do Patrocinio - PR

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

RECURSOS NATURAIS

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

HORTICULTOR ORGÂNICO

Ensino  Médio  e  03  (três)  anos  de 

experiência  mínima  comprovada  na 

área que concorre

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

AGRICULTOR FAMILIAR

Ensino  Médio  e  03  (três)  anos  de 

experiência  mínima  comprovada  na 

área que concorre

BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Curso Superior  em  Pedagogia  ou licenciaturas na área 

que concorre, com no mínimo 01 (um) ano de experiência

CÂMPUS:  UNIÃO DA VITÓRIA

Endereço: Rua Dr. Cruz Machado, nº 493, Edifício Office Center, Sala 402 - Bairro Centro – União da Vitória - 

PR

EIXO TECNOLÓGICO BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO

PROFESSOR PARA O CURSO DE 

OPERADOR DE COMPUTADOR.

Formação  Técnica  na  área  que 

concorre,  com  no  mínimo  01(um) 

ano de experiência

PRODUÇÃO INDUSTRIAL
PROFESSOR PARA O CURSO DE 

AUXILIAR DE COSTURA.

Ensino  Médio  e  03  (três)  anos  de 

experiência  mínima  comprovada  na 

área que concorre

RECURSOS NATURAIS
PROFESSOR PARA O CURSO DE 

HORTICULTOR ORGÂNICO.

Ensino  Médio  e  03  (três)  anos  de 

experiência  mínima  comprovada  na 

área que concorre
RECURSOS NATURAIS PROFESSOR PARA O CURSO DE Ensino  Médio  e  03  (três)  anos  de 
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BOVINOCULTOR DE LEITE.
experiência  mínima  comprovada  na 

área que concorre

BOLSA EXIGÊNCIA MÍNIMA

ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Curso Superior  em  Pedagogia  ou licenciaturas na área 

que concorre, com no mínimo 01 (um) ano de experiência

ORIENTADOR EDUCACIONAL - PSICÓLOGO
Curso Superior  em Psicologia, e experiência profissional 

na área de no mínimo 01 (um) ano. 

ORIENTADOR EDUCACIONAL –  SOCIAL
Curso  Superior  em  Serviço  Social,  e  experiência 

profissional na área de no mínimo 01 (um) ano. 

APOIO ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO

Possuir curso de formação em língua brasileira de sinais 

e experiência profissional na área de no mínimo 01 (um) 

ano.

3.  DAS ATRIBUIÇÕES

3.1 A todos os candidatos cabe:

a) Apresentar documentação mensal relativa  à execução de suas atividades, para efeito  de pagamento de 

bolsa;

b) O contratado deve estar ciente de que poderá ser convocado a participar de reuniões em caráter adminis

trativo, solicitada pela coordenação geral ou adjunta do programa, sendo este condicionante para a perma

nência no programa.

c) Participar de seminário de capacitação, organizado pela coordenação geral e adjunta.

d) Zelar pelo patrimônio tangível e intangível do IFPR, desde a estrutura física, bem como a marca, a identida 

de e os valores institucionais.

3.2 Ao Professor cabe:

a) planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos beneficiários da Bolsa Formação, seguindo as 

orientações do material didático elaborado pelo supervisor conteudista;

b) adequar o curso às necessidades específicas do público-alvo;

c) registrar no SISTEC a frequência e o desempenho acadêmico do público-alvo;

d) adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia às necessidades dos estudantes;

e) propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

f)  avaliar o desempenho dos estudantes;

g) participar dos encontros de treinamento promovidos pelos coordenadores geral e adjunto.
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h) o candidato classificado deverá entregar o programa da disciplina antes do inicio das aulas, para que seja  

efetuado o termo de concessão de bolsas, o qual poderá ser solicitado pela coordenação geral e supervisores, 

sua alteração e/ou adequação.

i) é obrigatório ao contratado entregar a documentação relativa ao controle de frequência do discente, em tem

po hábil, a cada 15 dias de aulas, para efeito de pagamento de bolsa para transporte e alimentação.

3.3  Ao Profissional de Apoio às Atividades Acadêmicas e Administrativas cabe:

a) apoiar a gestão acadêmica e administrativa das turmas e prestar assistência aos alunos considerando a 

proposta de gestão local do programa.

b) planejar, participar, apoiar, articular, promover e executar tarefas dentro da gestão do programa no câmpus 

e em unidades remotas sob supervisão do coordenador adjunto no câmpus.

3.4 Ao Orientador Educacional cabe:

a)  acompanhar  as  atividades  e  a  frequência  dos  estudantes,  atuando  em  conjunto  com  os  demais  

profissionais para prevenir a evasão e aplicar estratégias que favoreçam a permanência;

b) articular as ações de acompanhamento pedagógico relacionadas ao acesso, à permanência, ao êxito e à  

inserção socioprofissional;

c) realizar atividades de divulgação junto aos demandantes, apresentando as ofertas da instituição;

d) promover atividades de sensibilização e integração entre os estudantes e equipes da Bolsa Formação;

e) prestar serviços de atendimento e apoio acadêmico às pessoas com deficiência;

f) coordenar o planejamento de ensino;  

g) assegurar a acessibilidade para a plena participação de pessoas com deficiência; 

h) apresentar ao coordenador adjunto, ao final do curso ofertado, relatório das atividades e do desempenho 

dos estudantes;  

i) elaborar relatório sobre as atividades de ensino para encaminhar ao coordenador geral  ao final de cada se

mestre;  

j) ao final do curso, adequar e sugerir modificações na metodologia de ensino adotada, realizar análises e es

tudos sobre o desempenho do curso;  

k) realizar atividades conforme interesse da administração, prestando acompanhamento ao aluno na sua área 

de atuação.

3.5 Ao Apoio Academico e Administrativo – Diagramador/Ilustrador cabe:

a) Criação de arte, projeto gráfico, diagramação e produção gráfica para a impressão;

b) Composições, tais como: fotos, desenhos e ilustrações em materiais didáticos no âmbito do PRONATEC;

c) Trabalhar com Corel Draw X6,  inDesigner e auxiliares;
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d) Transformar as ideias de um determinado autor em informação acessível e útil para o público do PRONA

TEC.

3.6 Ao Apoio Academico e Administrativo – Psicólogo cabe:

a)  Orientação  Profissional  e  Educacional,  conforme  estabelecido  pela  Resolução  13/20027  do  Conselho 

Federal de Psicologia

3.7 Ao Apoio Academico e Administrativo – Assistente Social cabe:

a) Orientar indivíduos e grupos de alunos do Programa no sentido de identificar problemas e buscar soluções  

considerando os recursos do programa.

b) planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social do público  

do Pronatec/IFPR.

c) Buscar novas parcerias para ofertas dos cursos que possam mudar a realidade social regional.

d) planejamento, organização e administração de Serviços Sociais nos âmbito do Programa de acesso ao en

sino técnico e emprego - Pronatec no IFPR;

e) realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins implantação de procedimentos estratégicos no 

âmbito do programa.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1  Serão aceitas somente inscrições desde que comprovem a exigência mínima.

4.2 O prazo para as inscrições será de  25/06/2013 a 07/07/2013, não sendo admitidas inscrições fora do pra

zo.

4.3 Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

4.4 A inscrição será realizada por meio eletrônico, através do envio dos documentos listados no item 4.5 para 

o e-mail pronatec@ifpr.edu.br,  não sendo aceita a entrega de documentos ou formulários impressos.

4.5 Os documentos relacionados abaixo devem ser enviados em 01(um) único arquivo pdf, na ordem 

solicitada abaixo, para o e-mail listado no item 4.6 deste edital. O envio da documentação fora da or

dem abaixo, acarreta no indeferimento da inscrição. Não será aceita inscrição, na qual a documenta

ção não for enviada em único arquivo pdf. 

a) Requerimento de inscrição (anexo 1 deste edital);

b) Currículo Lattes resumido com no máximo 4 laudas;

c) Cópia dos comprovantes de titulação;

d) Cópia dos documentos comprobatórios para a análise documental conforme item 6 das disposições 

preliminares deste edital;

e)  Comprovante de servidor ativo ou inativo do IFPR;

f) Comprovante de tempo de serviço na área em que concorre;
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g) Plano de Ensino (Anexo II deste edital, somente para o cargo de Professor). O mesmo deverá ser 

produzido de acordo com a área em que o candidato está concorrendo.

h)  Enviar  declaração de  carga horária  exercida  semanalmente,  assinada  pela  chefia  imediata  do  

IFPR;

i) Para professores apresentar o comprovante do número de aulas regulares ministradas no câmpus 

no primeiro semestre de 2013 e a ser ministradas no segundo semestre em 2013.

j) No caso de Profissional que já atuou ou atua no Pronatec, apresentar carta de aceite do coordenador  

adjunto do câmpus a que concorre.

k)  Fica limitado ao candidato  02 (duas) inscrições,  que deverão ser encaminhadas separadamente, 

sendo obrigatório o envio de toda a documentação para cada inscrição realizada.

l) No caso em que houver número maior que o limite, serão consideradas as 02 (duas) primeiras inscri

ções recebidas.

4.6 Tabela de localidades para o envio dos documentos, conforme item 4.5, todos os documentos deverão ser 

encaminhados para o e-mail: pronatec@ifpr.edu.br

Localidades

Câmpus Assis Chateaubriand

Câmpus Campo Largo

Unidade Remota Lapa

Câmpus Capanema

Câmpus Cascavel

Câmpus Curitiba

Unidade Remota Araúcaria

Unidade Remota Campo Magro

Câmpus Foz do Iguaçu

Câmpus Irati

Câmpus Ivaiporã

Unidade Remota Arapuã

Câmpus Jacarezinho

Unidade Remota Ibaiti
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Unidade Remota Siqueira Campos

Câmpus Londrina

Câmpus Palmas 

Câmpus Paranaguá

Câmpus Paranavaí

Unidade Remota Maringá

Câmpus Pinhais

Unidade Remota Piraquara

Câmpus Pitanga

Câmpus Telêmaco Borba

Câmpus Umuarama

Unidade Remota São Jorge do Patrocinio

Campus União da Vitória

Reitoria

4.7  É vedada a inscrição condicional,  não será aceito o envio de documentação posterior ao período de 

inscrição.

5.  DO PROCESSO SELETIVO

A seleção será realizada através da análise documental, considerando as tabelas abaixo.

5.1 – Bolsa Professor - A seleção será por meio de análise de documentos relacionados ao item 4.5 deste 

edital, comprovando a capacidade técnica, formação e experiência profissional necessárias para a realização 

dos cursos e análise do Plano de Ensino (Anexo 2). O Plano de Ensino deverá ser sugerido pelo candidato no 

curso ou curso do eixo tecnológico a que concorre, conforme Guia Nacional de Cursos -  FIC, disponível no 

endereço (sítio) eletrônico pronatec.mec.gov.br. A pontuação da análise do Plano de Ensino, será somada à 

pontuação obtida pela análise documental, tendo peso equivalente.

5.2 –  Demais Bolsas -   A seleção será realizada através da análise documental,  através da somatória dos 

pontos obtidos.

6 - DA ANÁLISE DOCUMENTAL

6.1 - DA ANÁLISE DOCUMENTAL - Apoio às Atividades Acadêmicas e Administrativas

Titulação Pontos
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Certificado de conclusão de curso de graduação na área de conhecimen

to a que concorre, obtido em curso autorizado de acordo com as normas 

do Conselho Nacional  de Educação.  O Diploma de graduação poderá 

ser substituído por histórico escolar ou certificado de conclusão de curso 

de nível superior, reconhecido pelos órgãos oficiais (mediante compro

vação).

06 (seis) pontos por titulação.

Certificado de conclusão de curso de pós-graduação na área de conheci

mento a que concorre, ou em área correlata, obtido em curso organizado 

de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (median

te comprovação).

06 (seis) pontos por titulação.

Certificado de conclusão de curso técnico na área de conhecimento a 

que concorre, obtido em curso organizado de acordo com as normas do 

Conselho Nacional de Educação (mediante comprovação).

03 (três) pontos por titulação.

Tempo de experiência profissional na área a que concorre (mediante 

comprovação).

03 (três) pontos por ano, até o li

mite de 30 (trinta)  pontos, consi

derando o fracionamento para os 

anos incompletos.

Experiência Profissional comprovada no âmbito de cursos do Pronatec 

(mediante comprovação).
01 (um) ponto por mês.

6.2 - DA ANÁLISE DOCUMENTAL  - Orientador Educacional

Titulação Pontos
Certificado de conclusão de curso de graduação na área de conhecimen

to a que concorre, obtido em curso autorizado de acordo com as normas 

do Conselho Nacional de Educação.

O Diploma de graduação poderá ser substituído por histórico escolar ou 

certificado de  conclusão de curso de  nível  superior, reconhecido pelos 

órgãos oficiais (mediante comprovação).

05 (cinco) pontos por titulação.

Certificado de conclusão de curso de pós-graduação na área de conheci

mento a que concorre, ou em área correlata, obtido em curso organizado 

de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (median

te comprovação).

05 (cinco) pontos por titulação.

Certificado de conclusão de curso técnico na área de conhecimento a 

que concorre, obtido em curso organizado de acordo com as normas do 

Conselho Nacional de Educação. (mediante comprovação).

05 (cinco) pontos por titulação.
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Experiência profissional comprovada em planejamento escolar e elabo

ração de projeto pedagógico de curso. (mediante comprovação).
05 (cinco) pontos por participação

Experiência profissional comprovada no âmbito  de cursos no Pronatec. 

(mediante comprovação).
01 (um) ponto por mês

Tempo de experiência profissional na área a que concorre.   (mediante 

comprovação).

03 (três) pontos por ano, até o li

mite de 30 (trinta)  pontos, consi

derando o fracionamento para os 

anos incompletos.

6.3 - DA ANÁLISE DOCUMENTAL - Professor

Titulação Pontos
Certificado de conclusão de curso de graduação na área de conheci

mento  a que concorre,  obtido em curso autorizado de acordo com as 

normas do Conselho Nacional de Educação.

O Diploma de graduação poderá ser substituído por histórico escolar ou 

certificado de  conclusão de curso de  nível  superior, reconhecido pelos 

órgãos oficiais (mediante comprovação).

05 (cinco) pontos por titulação.

Certificado de conclusão de curso de pós-graduação na área de conhe

cimento a que concorre, ou em área correlata, obtido em curso organiza

do de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (medi

ante comprovação).

05 (cinco) pontos por titulação.

Certificado de conclusão de curso técnico na área de conhecimento a 

que concorre, obtido em curso organizado de acordo com as normas do 

Conselho Nacional de Educação (mediante comprovação).

05 (cinco) pontos por titulação.

Produção científica em cursos técnicos em que concorre ou equivalente 

(mediante comprovação).

01 (um) ponto para cada produ

ção,  até o limite de 15  (quinze) 

pontos

Produção de material didático em curso equivalente (mediante compro

vação com ISBN).
05 (cinco) pontos por participação

Editor ou organizador de livro publicado vinculado ao curso ou curso de 

Ensino Técnico equivalente (mediante comprovação) com ISBN
04 (quatro) pontos por livro

Tempo de experiência profissional na área a que concorre (mediante 

comprovação).

03 (três)  pontos por ano, até o li

mite de 30 (trinta)  pontos, consi

derando o fracionamento para os 

anos incompletos.
Tempo de experiência profissional no âmbito de cursos do Pronatec (me

diante comprovação).
01 (um) ponto por mês.
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6.4 - DA ANÁLISE DO PLANO DE ENSINO - Somente para o cargo de Professor

Critérios Pontos
Adequação e clareza dos objetivos 0-25
Dados essenciais dos conteúdos 0-25
Seleção dos procedimentos didáticos 0-25
Atualidade das informações 0-25
Procedimentos de avaliação de objetivos 0-25
Referências Bibliográficas 0-25

6.5 Para efeito de cálculo, não serão analisadas informações sem comprovação. O candidato se responsabili

za civil e criminalmente pelas informações enviadas por e-mail.

6.6 Em caso de empate, serão observados sucessivamente os seguintes critérios:

a) Maior tempo de experiência profissional (comprovado);

b) Maior tempo de docência (comprovado);

c) Maior titulação na área objeto do curso PRONATEC;

d) Maior idade.

7. DA COMISSÃO JULGADORA

7.1 - A comissão julgadora para todas as bolsas no âmbito da bolsa formação – PRONATEC será constituído 

por 07 (sete) servidores públicos, sendo ao menos 02 (dois) professores externos, e 02 (dois) professores efe

tivos do IFPR, a qual será designada pelo Pró-Reitor de Extensão, Pesquisa e Inovação do IFPR, que farão a 

análise documental com base no item 4.5 e conforme critérios estabelecidos no item 6 deste edital.

8.  DA CLASSIFICAÇÃO

a)  Não haverá publicação das notas individuais dos candidatos e não será disponibilizada documentação en

caminhada à comissão em nenhuma situação, nem por meio de solicitação de recurso.

b)  Será publicado em edital único, somente a localidade de atuação, os nomes, e a ordem de classificação 

dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas, não sendo em nenhum momento divulgadas as inscri

ções indeferidas.

8.1 - A comissão julgadora lavrará ata de cada uma de suas reuniões.

9. REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DA BOLSA

9.1 -  Poderá submeter-se a chamada interna o candidato que atender aos critérios especificados:

a) ter habilitação na área das referidas atividades, conforme especificados nos quadros do item 2;

b) não ocupar cargo de direção, recebendo CD.

9.2 -  Em conformidade com o Art. 9.º da Lei n.º 12.513, de 26/10/2011 e Artigos 14.º e 15.º da Resolução 

CD/FNDE  n.º  04  de  16/03/2012,  os  profissionais  selecionados  para  atuarem  no  PRONATEC  serão 
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contemplados  na  forma  de  concessão  de  bolsas,  durante  o  período  de  execução  de  suas  atribuições, 

conforme o termo de concessão de bolsas.

10. DAS ATIVIDADES, CARGA HORÁRIA SEMANAL E VALORES DAS BOLSAS

10.1 - O afastamento do bolsista das atividades do Pronatec Bolsa Formação implica no cancelamento da sua  

bolsa.

a) Os nomes, locais e horários de trabalho dos bolsistas deverão ser fixados em local público nos câmpus,  

unidades didáticas e no sítio da instituição;

b)  Os  bolsistas  estarão  sujeitos  à  avaliação  pedagógica  e  institucional  realizada  pela  gestão  geral  do 

Programa,  pelos  supervisores  e  coordenadores,  sendo  o  seu  resultado  fator  determinante  para  a 

permanência, podendo o termo de concessão da bolsa ser cancelado, caso  a produtividade, qualidade  dos 

trabalhos e postura em relação aos colegas não esteja atendendo os critérios do Programa.

c)  As atividades, carga horária, valores, são pessoais e intransferíveis, ficando a encargo da  coordenação 

geral a substituição ou cancelamento da bolsa.

d) Para atuar como profissional do Bolsa Formação do PRONATEC os servidores não poderão acumular 

Cargo de Direção (CD) e deverão cumprir, no caso de servidores docentes com carga horária de 40 horas 

ou Dedicação Exclusiva, a carga horária mínima de 12 horas/aula por semana, e docentes com 20 horas o 

minimo de 8 horas aula,  e comprovar as horas de atendimento ao aluno previstas na Resolução 02/2009 - 

CONSUP e sua respectiva Portaria, ou de 8 horas diárias, no caso de servidores técnicos administrativos, 

ou conforme o regime de contratação de cada servidor;

e) As atividades do Bolsa Formação do PRONATEC poderão ser utilizadas para o complemento da carga 

horária mínima para docentes exigida  no paragrafo anterior, sendo remuneradas apenas as horas de 

atividades  do  Bolsa  Formação  do  PRONATEC  que  excederem  a  essa  complementação,  nos  limites 

estabelecidos pela Resolução 04/2012-FNDE.

f)  Os  servidores  que  receberem  recursos  financeiros indevidos  ou  fornecerem  informações  falsas, 

devolverão os referidos recursos recebidos, por emissão de GRU acrescido de juros, além de responder 

disciplinarmente pelo fato.

10.2 – Os valores de bolsa para os profissionais:

I – Professor: carga horária de até 16 (dezesseis) horas semanais, sendo o pagamento referente a R$ 50,00  

(cinquenta reais) por hora relógio (60 minutos).

II - Apoio às Atividades Acadêmicas e  Administrativas: carga horária de até no máximo 15 horas semanais, 

sendo o pagamento referente a R$ 18,00 (dezoito reais) por hora relógio (60 minutos).

III – Orientador Educacional: carga horária de no máximo 15 (quinze)  horas semanais, sendo o pagamento 

referente a R$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora relógio (60 minutos).

10.3 -  As atividades dos cursos do PRONATEC do IFPR poderão ocorrer nos três turnos, em qualquer dia da 

semana, incluindo períodos não previstos no calendário acadêmico dos câmpus, inclusive períodos de férias, 

ou sempre que solicitado pela Coordenação Geral do Programa.
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10.4 - As  ações  do  PRONATEC,  também serão  monitoradas  pelo  Ministério  da  Educação  por  meio  do 

acompanhamento e análise de indicadores e dos registros no Sistema Nacional  de Informações da Educação 

Profissional e Tecnológica – SISTEC, ou na forma presencial, por diligência in loco.

10.5 - O afastamento do bolsista das atividades referentes à Bolsa Formação implica no cancelamento da sua 

bolsa.

10.6 - Conforme §5.º do artigo 14 da Resolução n.º 4 - CD/FNDE de 16 de março de 2012, é vedado o  

acúmulo, por um mesmo profissional, de bolsas de diferentes atribuições previstas no art. 12 desta mesma 

Resolução,  excetuando-se a  de professor,  sendo que 16 horas  semanais  é  a  carga  horária  máxima em 

atividades vinculadas à Bolsa Formação;

10.7 –  Não será permitido a duplicidade de pagamento ao servidor publico para exercício da mesma função 

ou similar, sendo que é obrigatório o desenvolvimento das atividades vinculadas ao PRONATEC em horários 

extraordinários,  e  no  caso  dos  professores,  os  mesmos  somente  poderão  receber  a  bolsa  pelas  aulas 

lecionadas no PRONATEC após o desenvolvimento da carga horária mínima de aulas vinculadas ao exercício 

padrão nos Câmpus, que no caso do IFPR, são 12 horas aula em sala de aula;

10.8 - Deverá ser fixado em local visível, o horário desempenhado no PRONATEC, pelos profissionais.

10.9 – Havendo transferência do servidor para outro setor, o mesmo continua realizando suas atividades no  

Programa.

11. DA CONVOCAÇÃO, DA CONCESSÃO DE BOLSAS E DO PAGAMENTO

11.1 - A convocação dos candidatos observará rigorosamente a ordem de classificação, para a localidade es

colhida. Os candidatos classificados em editais anteriores têm prioridade de chamada. 

11.2 - Caso o candidato seja convocado em caráter de convite para cidade vizinha ao local escolhido, haverá 

obediência à ordem de classificação existente no banco de cadastro de reserva. Não haverá pagamento por 

deslocamento.

11.3 - A convocação dos classificados ocorrerá conforme o interesse da administração e autorização da 

Coordenação Geral do PRONATEC, podendo ocorrer o aproveitamento dos mesmos em outros programas 

institucionais de extensão, e em outras funções no âmbito da Bolsa Formação.

11.4 - Os pagamentos das bolsas acontecerão em até 80 dias após o recebimento do relatórios das atividades 

mensais pela Coordenação Geral.

12. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

12.1  -  O resultado  do  Edital  Institucional  de  Extensão estará  disponível  no  endereço  eletrônico 

www.ifpr.edu.br/pronatec, até o dia 30 de Julho de 2013.

13. DOS RECURSOS

13.1 Os candidatos que discordarem do resultado poderão impetrar recurso administrativo, no período entre 
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os dias  31/07/2013 a  01/08/2013 de  2013,  através  de  requerimento  especifico,  disponível  na página  do 

PRONATEC dirigido à Comissão Julgadora, justificando a sua discordância.  Só serão aceitos recursos que 

apresentem justificativa e/ou argumentação.

13.2  A  interposição  de  recursos  contra  o  resultado  final  deverá  ser  protocolada  através  do  e-mail 

recurso.pronatec@ifpr.edu.br, mediante o preenchimento de requerimento especifico,  que estará disponível 

após a divulgação do resultado na página do PRONATEC no IFPR.

13.3 Os recursos interpostos serão analisados pela Comissão Julgadora, num prazo de 15 dias úteis, sobre os 

quais se posicionará proferindo decisão sobre os mesmos. 

14. DA VALIDADE

14.1 - O presente Processo de Seleção Pública Simplificada terá validade até dezembro de 2013 a partir da 

publicação do resultado.

15. DOS CASOS OMISSOS

15.1 - Os casos omissos serão decididos pela Coordenação Geral do PRONATEC/IFPR.

Curitiba, 24 de junho de 2013.

______________________________________

Marcos José de Barros

Coordenador Geral da Bolsa Formação

______________________________________

Silvestre Labiak Junior

                            Pró-Reitor de Extensão, Pesquisa e Inovação                            

* Documento original encontra-se asinado
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ANEXO 1

Com vistas à seleção de bolsistas para o PRONATEC conforme especificação no  EDITAL Nº 03/2013 – 

PRONATEC/IFPR.

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

1. LOCALIDADE, EIXO E CURSO EM QUE DESEJA ATUAR (OBEDECER O ITEM 2 DO EDITAL)

Localidade: ___________________________________________________________________________

Bolsa a que está se candidatando (assinalar com um X)

(   ) Professor      (   ) Orientador Educacional    (   ) Apoio as atividades Acadêmicas e Administrativas

Citar a bolsa especifica a que está se candidatando, conforme item 02 do edital

______________________________________________________________________________________

2. DADOS PESSOAIS
Nome do Candidato:
RG:
CPF:
Estado Civil:
Endereço:
Município:
Estado:
CEP:
Contato: 
Celular:
E-mail:
n0 SIAPE:

3. ESCOLARIDADE
Escolaridade:
Curso:
4. OBSERVAÇÕES (não ultrapassar 150 palavras)

a)  Se já trabalhou em cursos de qualificação  profissional anteriormente,  comente sobre sua experiência 

profissional nesta área.

OBSERVAÇÃO  :  

Enviar este formulário juntamente com os documentos listados no item 4.5 para o endereço eletrônico corres

pondente do item 4.6 do Edital 03/2013 PRONATEC/IFPR.
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ANEXO 2 (Apenas para o cargo de Professor)

Chamada Interna com vistas à seleção de bolsistas para o PRONATEC conforme especificação no EDITAL Nº 

03/2013 – PRONATEC/IFPR. (CONSTRUA UM PLANO DE ENSINO PARA UM CURSO DE FORMAÇÃO  

INICIAL OU CONTINUADA )

PLANO DE ENSINO

PROFESSOR:
CURSO:
DISCIPLINA:
CARGA HORÁRIA PROPOSTA:
OBJETIVO GERAL:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1.

2.
PROCEDIMENTOS DE ENSINO E RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS:

Aulas Teóricas:

Aulas Práticas:

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO:

PLANEJAMENTO DO CONTEÚDO
Sequência didática Tema/Assunto Carga Horária
1. xx horas
2. xx horas
3. xx horas
4. xx horas
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