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Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444, de 8 de agosto de 1997

Departamento de Ciên
Ciências Biológicas
EDITAL Nº 003/2019003/2019-DEBIO/UNICENTRO
Seleção de Bolsista - Projetos ICMS Ambiental Campina do Simão e Turvo

Homologação da inscrições para processo de seleção de bolsistas para atuação nos projetos
“Inventário da biodiversidade e qualidade de água nas Unidades de Conservação de Campina do
vinculado
o ao Contrato
Simão e intervenção socioambiental em comunidades do município”, vinculad
Adminstrativo no 9999-2017 celebrado entre UNICENTRO e Prefeitura Municipal de Campina
Campina do Simão e
"Estações Ecológicas Municipais de Turvo: levantamento da biodiversidade, indicadores
ecológicos da qualidade da água e intervenção socioambiental em comunidades do município"
vinculado ao Contrato Adminstrativo no 124124-2018 celebrado entre UNICENTRO e Prefeitura
Municipal de Turvo.

O Departamento de Ciências Biológicas, DEBIO, da Universidade Estadual do Centro-Oeste,
UNICENTRO, considerando o Contrato Administrativo No 99-2017 celebrado entre Unicentro e
Prefeitura Municipal de Campina do Simão e o no 124-2018 celebrado entre UNICENTRO e Prefeitura
Municipal de Turvo, torna pública a homologação das inscrições para o processo de seleção de
Bolsistas para atuação por tempo determinado nos subprojetos “Levantamento e caracterização de
espécies de plantas”, “Inventário da fauna de aves e mamíferos”e “Indicadores ecológicos de
qualidade da água: Integrando o conhecimento sobre fauna e flora à conservação da
biodiversidade”, vinculado aos Projetos acima mencionados, conforme dispõe este Edital.

1 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

CANDIDATO
Andréia Suchoronczek

Subprojeto/vaga
Levantamento
e
caracterização
de
espécies de plantas - Mestre 20h
Levantamento
e
caracterização
de
espécies de plantas - Mestre 20h
Indicadores ecológicos de qualidade da
água: Integrando o conhecimento sobre
fauna e flora à conservação da
biodiversidade - Graduado 40h
Indicadores ecológicos de qualidade da
água: Integrando o conhecimento sobre
fauna e flora à conservação da
biodiversidade - Graduado 40h
Inventário da fauna
de aves e
mamíferos - Mestre 20h

Bruna Saviatto Fagundes
Geovana Bastos Paluski

Giovanni Henrique Folador Zanona

Neida Rodrigues Vieira

SITUAÇÃO
deferida
deferida
deferida*

deferida**

deferida***

* A candidata só poderá realizar a seleção mediante apresentação dos documentos comprobatórios das atividades
apresentadas no currículo lattes.
** O candidato só poderá realizar a seleção mediante apresentação dos documentos pessoais originais para autenticação
por funcionário público e entrega de cópia dos documentos comprobatórios das atividades apresentadas no currículo
lattes.
*** A candidata só poderá realizar a seleção mediante apresentação dos documentos comprobatórios das atividades
apresentadas no currículo lattes e da apresentação da certidão de nascimento original.

2 DA DATA, LOCAL E HORÁRIO DA SELEÇÃO
2.1 Para os candidatos inscritos para a vaga no subprojeto "Levantamento e caracterização de
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espécies de plantas" a seleção será realizada no dia 14 de maio de 2019 às 9h no Laboratório de
Botânica Aplicada, localizado no prédio do do AMBIOTEC, da Universidade Estadual do CentroOeste, UNICENTRO.

2.2 Para os candidatos inscritos para a vaga no subprojeto "Indicadores ecológicos de qualidade
da água: Integrando o conhecimento sobre fauna e flora à conservação da biodiversidade" a
seleção será realizada no dia 16 de maio de 2019 às 13h30min na sala de reuniões do Departamento
de Ciências Biológicas (DEBIO), localizada no prédio administrativo de DEBIO, da Universidade
Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.

2.3 Para os candidatos inscritos para a vaga no subprojeto "Inventário da fauna de aves e
mamíferos" a seleção será realizada no dia 15 de maio de 2019 às 15h no Laboratório de Biologia
de Mamíferos, localizado no bloco dos Laboratórios da Biologia, da Universidade Estadual do
Centro-Oeste, UNICENTRO.

3 OUTRAS INFORMAÇÕES
3.1 Outras informações podem ser obtidas com a Coordenação do projeto pelo telefone (42) 36298262.

PUBLIQUEPUBLIQUE-SE.
Guarapuava, 07 de maio de 2019.

Gislei Maria Rigoni
Vice-chefe do
Vice
do Departamento de
Ciências Biológicas
Port. nº 142/201
42/2019
/2019-GR/UNICENTRO
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