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Universidade Federal do Paraná 

 
 

 

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

bolsista técnico com formação em biblioteconomia e convoca os interessados a participarem 

nos termos aqui estabelecidos. 

 

ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA 

O bolsista deve: 

• Realizar a normalização de todos os artigos aceitos para publicação na Revista; 

• Respeitar os prazos a ele designados de forma que a Revista mantenha a periodicidade 

de suas publicações; 

• Realizar indexações conforme a necessidade da Revista. 

 

NÚMERO E VALOR DAS BOLSAS 

Será selecionado um (1) bolsista técnico que receberá bolsa no valor de R$ 800,00 

mensais. A duração da bolsa será de um (1) semestre podendo ou não ser renovada. 

 

CRITÉRIOS PARA CANDITATAR-SE 

O profissional bibliotecário interessado deve: 

• Ser servidor da carreira de Técnico-Administrativo em Educação do quadro permanente, 

ativo e em exercício na UFPR; 

• Ter disponibilidade de 8 horas semanais para desenvolver atividades de normalização de 

artigos. As atividades obrigatoriamente devem ser presenciais nas dependências da 

Revista Cogitare Enfermagem em período matutino e/ou vespertino; 

• Ter conhecimento em informática. 

 

DO IMPEDIMENTO 

• Não poderá se candidatar ao processo seletivo o servidor que estiver afastado de suas 

atividades para servir em outro órgão. 



 

 

 

• Afastado de suas atividades para estudos em Programas de Pós-Graduação Lato Sensu e 

Stricto Sensu no país ou fora do país, tanto na modalidade parcial quanto integral. 

• Em licença para tratar assuntos particulares. 

• Em licença para capacitação. 

• Em licença para tratamento da própria saúde ou familiar. 

• Em licença maternidade. 

• Em férias. 

 

INSCRIÇÕES E DATA DE SELEÇÃO 

As inscrições deverão ser realizadas no endereço 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2sm9KyNa5vxK_b-4s-1b2P6eVRK7D- 

oevf6bPlfBRNzooCA/viewform com início em 06 de julho e término em 23 de julho de 2018. 

No dia 25 de julho de 2018, será disponibilizada a lista de inscritos aptos a participar da 

entrevista. A lista estará disponível no 2º andar do prédio didático II – Saúde, campus Jardim 

Botânico. 

A entrevista acontecerá no dia 03 de agosto de 2018 às 14h00 horas, por ordem 

alfabética, na Revista Cogitare Enfermagem, localizada no 3º andar do prédio didático II – 

Saúde, campus Jardim Botânico. 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO / CLASSIFICAÇÃO 

O processo seletivo acontecerá em duas etapas, análise dos documentos entregues no 

momento da inscrição e entrevista. 

Documentos a serem anexados no momento da inscrição: 

• Comprovação de ciência da chefia imediata (setor de origem do servidor) quanto à 

possibilidade de desenvolvimento de atividades em outro setor da UFPR; 

• Comprovação de domínio na normalização de trabalhos acadêmicos / artigos 

científicos; 

No dia da entrevista o candidato deverá entregar: 

• Plano de trabalho (Anexo 1). 

A aprovação e classificação dos candidatos serão mediante análise dos documentos 

anexados no ato da inscrição e apresentação pelo candidato do plano de trabalho junto à Revista 

Cogitare no dia da entrevista. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2sm9KyNa5vxK_b-4s-1b2P6eVRK7D-oevf6bPlfBRNzooCA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2sm9KyNa5vxK_b-4s-1b2P6eVRK7D-oevf6bPlfBRNzooCA/viewform


 

 

DIVULGAÇÃO E RESULTADO 

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 entrevista. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

A bolsa poderá ser interrompida a qualquer tempo, caso o bolsista de nível técnico 

selecionado não esteja cumprido com as atividades a ele designadas; 

Em havendo desligamento do bolsista, o próximo da lista poderá ser chamado; 

O bolsista poderá ter recesso em período a ser combinado; 

Casos omissos serão analisados pela equipe de editores. 

Este Edital tem validade de dois (2) anos a partir da data de publicação do resultado e 

está em conformidade com a Resolução n. 41/17 COPLAD e tabela de bolsas utilizadas no 

âmbito da UFPR. 

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

 

 

Curitiba, 05 de julho de 2018 

Profª. Dra. Luciana Puchalski Kalinke 

Editora científica chefe 



 

 

 

ANEXO 1 

PLANO DE TRABALHO 

 

 
NOME DO CANDIDATO:   

 

ELENCAR 5 ATIVIDADES QUE PODERIA CONTRIBUIR COM A REVISTA 

COGITARE ENFERMAGEM 

1)     
 
 

 

2)     
 
 

 

3)     
 
 

 

4)     
 
 

 

5)     
 
 


