
 

 Universidade Federal do Paraná 

Edital nº 01/2017 – Revista Cogitare Enfermagem 

 

A Revista Cogitare Enfermagem, torna público o presente Edital para seleção 

de bolsistas e convoca os interessados a participarem nos termos aqui estabelecidos.  

 

 

 Realizar seleção de alunos que contribuam com a avaliação técnica dos 

manuscritos submetidos à revista Cogitare Enfermagem 

 

O

 O aluno interessado deve: 

• Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFPR Curitiba; 

• Ter disponibilidade de 12 horas semanais para as atividades da Revista; 

• Ter conhecimento básico de informática. 

 

As inscrições poderão ser feitas na Secretaria do Departamento de 

Enfermagem – campus Jardim Botânico com início em 11 de agosto e término em 21 

de agosto de 2017, das 08:00 as 14:00 horas, preenchendo ficha específica.  

A seleção será feita no dia 24 de agosto de 2017 às 14:30 horas, na revista 

Cogitare Enfermagem localizada no 3º andar do prédio didático II – saúde, campus 

Jardim Botânico.  

 

 

 

 

OBJETIVOS  

CRITÉRIOS PARA CANDIDATAR-SE 

INSCRIÇÕES E DATA DE SELEÇÃO 



 

 

Serão selecionados dois (2) bolsistas que receberão bolsa no valor de R$ 400,00 

mensais. As bolsas são anuais podendo ou não serem renovadas.  

 

 

• Nota do IRA; 

• Comprovação de conhecimento em diferentes níveis dos recursos de 

informática (atestado por declaração/ certificado) 

 

 

A divulgação do resultado será realizada mediante edital, disponibilizado no 2º 

andar do prédio didático II – saúde, campus Jardim  

Botânico, no mesmo dia da realização da seleção.  

 

 

 A bolsa poderá ser interrompida a qualquer tempo, caso o aluno selecionado 

não esteja cumprido com as atividades a ele designadas; 

Em havendo desligamento de bolsista, o próximo aluno da lista poderá ser 

chamado; 

O aluno bolsista, poderá ter recesso em período a ser combinado; 

O aluno será substituído quando finalizar o curso de graduação; 

 Casos omissos serão analisados pela equipe de editores; 

 O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Curitiba, 10 de agosto de 2017 

Prof. Luciana de Alcantara Nogueira 

 

NÚMERO E VALOR DAS BOLSAS 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

DISPOSIÇÕES FINAIS 



 

 

Ficha de inscrição para seleção de bolsista – Revista Cogitare Enfermagem 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

NOME COMPLETO: 

CURSO: 

SEMESTRE: 

 

 

 

Relato sobre o interesse em ser bolsista da Revista Cogitare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dias e horários disponíveis 

 

 

 


