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ERRATA - EDITAL Nº 01/2019 
 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DTI E IC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA 
SMART-EP DA PUCPR / FUNDAÇÃO BILL E MELINDA GATES 

 
A coordenação do projeto “SMART-EP - Um Sistema de Inteligência Artificial para 

fortalecer a prescrição de antimicrobianos em um Hospital Infantil” torna pública a 
abertura de processo para seleção de bolsistas para exercer atividades técnicas de nível 
superior, bem como atividade de iniciação científica para alunos de Medicina e Farmácia no 
Laboratório de Microbiologia desta Universidade. As bolsas serão concedidas no âmbito de 
convênios firmados com a Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico do Estado do Paraná (FA) e Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), conforme 
os editais de chamamento específicos. 
 

1. VAGAS 
 

 

Nº de 
vagas 

Tipo de Bolsa Convênio 
Especialidade 

Docente 
supervisor 

01 DTI- A 
(nível superior) 

FA Microbiologia Marcelo 
Pillonetto 

01 DTI - A 
(nível superior) 

CNPq Tecnologia da 
Informação 

Marcelo 
Pillonetto 

01 IC (estudante 
nível superior) 

FA Farmácia Marcelo 
Pillonetto 

01 IC (estudante 
nível superior) 

FA Medicina Marcelo 
Pillonetto 

 
2. REQUISITOS DOS CANDIDATOS 
 

BOLSAS DTI (Desenvolvimento Tecnológico e Inovação) 
 
2.1. São requisitos para os candidatos às bolsas DTI: 

a) Ter concluído curso de graduação há pelo menos 6 (seis) anos; 
b) Ser preferencialmente estudante matriculado em programa de pós-graduação 

stricto sensu; 
c) Possuir CV atualizado na plataforma Lattes até a data limite de submissão das 

candidaturas, conforme item 4 deste edital; 
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d) Ter experiência comprovada nas áreas técnicas de atuação do projeto - 
Microbiologia e Tecnologia de Informação; 

e) Desejável fluência em inglês e experiência básica com o pacote office. 
 

2.2. Os requisitos específicos das bolsas DTI são os elencados nos anexos 1 e 2 deste 
edital. 

 
BOLSAS IC (Iniciação Científica) 

 
2.3. São requisitos para os candidatos às bolsas IC: 

a) Estar cursando graduação em Medicina ou Farmácia; 
b) Faltar, pelo menos, dois anos para a conclusão do curso de graduação; 
c) Possuir CV atualizado na plataforma Lattes até a data limite de submissão das 

candidaturas, conforme item 4 deste edital; 
d) Desejável experiência prévia nas áreas técnicas de atuação do projeto- 

Microbiologia ou Tecnologia de Informação; 
e) Desejável fluência em inglês e experiência básica com o pacote office 

 
2.4. Os requisitos específicos das bolsas de IC são os elencados no anexo 3 deste edital. 

 
 

3. CANDIDATURAS 
 

As candidaturas deverão ser realizadas conforme orientações específicas que 
constam nos anexos 1, 2 e 3, até a data limite de submissão das candidaturas informada no 
item 4.1 deste edital. 

 
4. CRONOGRAMA  
 
4.1. Data limite para envio das candidaturas: 22/05/2019 
4.2. Divulgação do resultado: a partir de 30/05/2019 
4.3. Entrega da documentação indicada no item 7a: até 03/06/2019 

 
5. BOLSAS-DTI 

 
O valor mensal da bolsa DTI-A será de até R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

dependendo da titulação do candidato, com duração de 15 (quinze) meses. A carga horária 
mínima será de 20 (vinte) horas semanais. 
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6. BOLSAS-IC 

 
O valor mensal da bolsa de IC será de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com duração 

de 15 (quinze) meses. A carga horária mínima será de 20 (vinte) horas semanais. 
 

7. OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA SELECIONADO 
 
7.1 BOLSISTA DTI-A 

 
a) Não ter vínculo empregatício durante a vigência da bolsa, ou se possuir vínculo, 

apresentar proposta de compatibilidade de horário; 
b) Não acumular bolsas institucionais ou de outra agência de fomento; 

c) Cumprir a carga horária semanal prevista para o projeto (indicada no anexo 1 deste 
edital); 

d) Elaborar relatórios sobre o andamento das atividades para apreciação do docente 
supervisor, que deverão ser entregues mesmo em caso de saída antecipada do 
projeto; 

e) Incluir o nome do docente supervisor e da equipe do projeto em trabalhos 
apresentados em congressos e seminários, cujos resultados advierem do trabalho 
desenvolvido no laboratório no âmbito da bolsa DTI; 

f) Comunicar imediatamente o docente supervisor no caso de impossibilidade de 
continuidade como bolsista; 

g) Citar o apoio da Fundação Araucária e/ou CNPq em publicações científicas ou 
quaisquer outros meios de divulgação de trabalhos apoiados neste edital, com a 
inserção das logomarcas da Fundação Araucária e da Secretaria de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI) ou do CNPq (conforme o caso) 
em todos os materiais de divulgação; 

h) Zelar pela observância ao Regimento Geral da PUCPR e demais normativas 
pertinentes; 

i) Cumprir os requisitos para concessão de bolsas da Fundação Araucária, conforme PI 
08/2018 ou do CNPq, conforme normas constantes na resolução normativa RN-
015/2010.  

 
7.2 - BOLSISTA IC 

 
a) Não ter vínculo empregatício durante a vigência da bolsa; 
b) Não acumular bolsas institucionais ou de outra agência de fomento; 
c) Cumprir a carga horária semanal prevista para o projeto (indicada no anexo 3 deste 

edital); 
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d) Elaborar relatórios sobre o andamento das atividades para apreciação do docente 
supervisor, que deverão ser entregues mesmo em caso de saída antecipada do 
projeto; 

e) Incluir o nome do docente supervisor e da equipe do projeto em trabalhos 
apresentados em congressos e seminários, cujos resultados advierem do trabalho 
desenvolvido no laboratório no âmbito da bolsa IC; 

f) Comunicar imediatamente o docente supervisor no caso de impossibilidade de 
continuidade como bolsista; 

g) Citar o apoio da Fundação Araucária em publicações científicas ou quaisquer outros 
meios de divulgação de trabalhos apoiados neste edital, com a inserção das 
logomarcas da Fundação Araucária e da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior do Paraná (SETI) em todos os materiais de divulgação; 

h) Zelar pela observância ao Regimento Geral da PUCPR e demais normativas 
pertinentes; 

i) Cumprir os requisitos para concessão de bolsas da Fundação Araucária, conforme PI 
08/2018. 

 
8. DOCUMENTAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS BOLSAS APROVADAS 

 
a) Plano de trabalho devidamente assinado pelo bolsista e pelo docente supervisor; 
b) Fotocópia de documentos de identificação (RG ou CNH e CPF); 
c) Fotocópia do cabeçalho do extrato bancário, em que conste: nome do titular da 

conta (obrigatoriamente e exclusivamente em nome do bolsista), nome do banco, 
número da agência e número da conta corrente; 

d) Fotocópia do currículo; 
e) Certificado de conclusão do curso de graduação (DTI) ou comprovante de matrícula 

(IC); 
f) Comprovante de residência em nome do bolsista, dos pais, ou declaração de 

residência assinada pelo proprietário do imóvel; 
g) Termo de bolsa de pesquisa devidamente assinado. 

 
 
9. SUSPENSÃO DA BOLSA E SUBSTITUIÇÃO DO BOLSISTA 

 
9.1. A bolsa será suspensa nos seguintes casos: 

a) Não cumprimento das atividades previstas no plano de trabalho do bolsista, 
mediante entendimento entre o docente supervisor e a coordenação institucional 
do projeto, resguardado o direito de defesa do bolsista; 
b) prática de atos e condutas não condizentes com o ambiente universitário, nos 
termos do Regimento Geral da PUCPR;  
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c) suspensão ou término/encerramento do projeto, após comunicação formal do 
coordenador do projeto institucional.  

9.2. A substituição do bolsista poderá ocorrer em caso de desistência, abandono, ou a 
pedido plenamente justificado do docente supervisor, resguardado o direito de 
defesa do bolsista, e deverá seguir as orientações da coordenação institucional do 
projeto, a fim de que sejam atendidos os critérios de seleção estabelecidos pela 
Fundação Araucária e pelo CNPq. 

 
10. RELATÓRIO FINAL 

 
10.1. O bolsista deverá entregar o relatório técnico-científico final em formulário 

específico para este fim, relativo às atividades desenvolvidas no período de 
vigência da bolsa. 

10.2. Mesmo em caso de desligamento do bolsista do projeto antes do término da 
vigência, por qualquer motivo, este deverá entregar o relatório técnico-científico 
relativo ao período em que usufruiu da bolsa, sob pena de não mais poder 
concorrer a nenhum tipo de bolsa da PUCPR. 

10.3. A entrega do relatório é condição para a certificação do bolsista. 
 
11. CONTATO 

 
Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste edital podem ser 

obtidos pelo e-mail bruna.matos@pucpr.br, ou diretamente pelo endereço de e-mail do 
docente supervisor, conforme contatos nos anexos 1, 2 e 3.  

 
12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
A coordenação institucional do projeto reserva-se o direito de resolver os casos omissos 

e situações não previstas neste Edital Interno. 
 

Curitiba, 16 de maio de 2019. 
 

 
 

                                      
Marcelo Pillonetto 

Coordenador do projeto

mailto:dir.pesquisa@pucpr.br
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ANEXO 1 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DO BOLSISTA DTI-A CNPq 
(Tecnologia da Informação) E PROCESSO DE CANDIDATURA 

 
 

1. Laboratório de Microbiologia 
Docente supervisor: Marcelo Pillonetto 
 
Descrição Sumária das Atividades  
 
Organizar projetos de pesquisa na sua especialidade: coletar e compilar dados, processar 
dados, criar algoritmos, propor e validar sistemas de inteligência artificial; discutir o objeto 
de pesquisa com equipes multiprofissionais; executar atividades técnicas relacionadas a 
pesquisa em questão. 
 
Critérios de Elegibilidade 
 
1. Graduação em curso superior na área de Tecnologia da Informação, comprovada pela 
apresentação de diploma ou certificado de conclusão de curso, há pelo menos 6 (seis) anos; 
2. Fluência em Inglês, comprovada pela apresentação de certificados, vivência no exterior, 
ou outros meios de comprovação pertinentes. 
 
Critérios de Avaliação 
 

Critério Pontuação Peso 

1. Experiência em pesquisa preferencialmente inteligência 
artificial e aprendizado de máquina, comprovada pela 
apresentação de declarações de participação em projetos, 
estágios, artigos publicados e certificados de cursos 
relacionados 
 

 

10 0,6 

2. Conhecimento em gestão de projetos, comprovado por 
declarações de participação em projetos de pesquisa, tais 
como PIBIC, Mestrado e/ou Doutorado, e outros 
documentos pertinentes 

 

10 0,4 
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Candidatura e processo de seleção 
 
Os candidatos deverão enviar um e-mail para m.pilonetto@pucpr.br com cópia para 
bruna.matos@pucpr.br contendo seu nome completo, telefone, link para currículo Lattes e 
documentos comprobatórios dos critérios de elegibilidade digitalizados até a data limite de 
envio das candidaturas, 22/05/2019. 
Os candidatos que atenderem aos requisitos de elegibilidade serão contatados para 
entrevista presencial, em data a combinar. Na ocasião, deverão trazer os documentos 
comprobatórios dos critérios de avaliação. 
A seleção e classificação dos candidatos ocorrerá de acordo com a pontuação nos critérios 
de avaliação e na entrevista presencial. 

 

mailto:r.pecoits@pucpr.br
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ANEXO 2 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DO BOLSISTA DTI-A FUNDAÇAO ARAUCÁRIA  
(Microbiologia) E PROCESSO DE CANDIDATURA 

 
 

1. Laboratório de Microbiologia 
Docente supervisor: Marcelo Pillonetto 
 
Descrição Sumária das Atividades  
 
Organizar projetos de pesquisa na sua especialidade: coletar e compilar dados do 
laboratório de microbiologia, interpretar dados de resistência antimicrobiana, desenvolver 
regras para criação de algoritmos de testes de sensibilidade a antibióticos, acompanhar a 
validação de sistemas de inteligência artificial; discutir o objeto de pesquisa com equipes 
multiprofissionais; executar atividades técnicas relacionadas a pesquisa em questão. 
 
Critérios de Elegibilidade 
 
1. Graduação em curso superior na área da saúde, comprovada pela apresentação de 
diploma ou certificado de conclusão de curso, há pelo menos 6 (seis) anos; 
2. Fluência em Inglês, comprovada pela apresentação de certificados, vivência no exterior, 
ou outros meios de comprovação pertinentes. 
 
Critérios de Avaliação 
 

Critério Pontuação Peso 

1. Experiência em pesquisa preferencialmente em 
microbiologia clínica e resistência antimicrobiana, 
comprovada pela apresentação de declarações de 
participação em projetos, estágios, artigos publicados e 
certificados de cursos relacionados 

 

10 0,6 

2. Conhecimento em gestão de projetos, comprovado por 
declarações de participação em projetos de pesquisa, tais 
como PIBIC, Mestrado e/ou Doutorado, e outros 
documentos pertinentes 

 

10 0,4 
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Candidatura e processo de seleção 
 
Os candidatos deverão enviar um e-mail para m.pilonetto@pucpr.br com cópia para 
bruna.matos@pucpr.br contendo seu nome completo, telefone, link para currículo Lattes e 
documentos comprobatórios dos critérios de elegibilidade digitalizados até a data limite de 
envio das candidaturas, 22/05/2019. 
Os candidatos que atenderem aos requisitos de elegibilidade serão contatados para 
entrevista presencial, em data a combinar. Na ocasião, deverão trazer os documentos 
comprobatórios dos critérios de avaliação. 
A seleção e classificação dos candidatos ocorrerá de acordo com a pontuação nos critérios 
de avaliação e na entrevista presencial. 

mailto:r.pecoits@pucpr.br
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ANEXO 3 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DO BOLSISTA IC FA 
(Medicina e Farmácia) E PROCESSO DE CANDIDATURA 

 

1. Laboratório de Microbiologia 
Docente supervisor: Marcelo Pillonetto 
 
Descrição Sumária das Atividades  
 
Organizar projetos de pesquisa na sua especialidade: coletar e compilar dados do 
laboratório de microbiologia e de prontuários médicos, coletar e compilar dados de 
resistência antimicrobiana, realizar levantamentos bibliográficos pertinentes, participar das 
reuniões periódicas e discutir o objeto de pesquisa com equipes multiprofissionais; executar 
atividades técnicas relacionadas à pesquisa em questão. 
 
Critérios de Elegibilidade 
 

1. Estar cursando Graduação nas áreas de Medicina ou Farmácia, comprovada pela 
apresentação de comprovante de matrícula; 

2. Estar há pelo menos 2 (dois) anos para a conclusão do Curso de Graduação; 
3. Fluência em Inglês, comprovada pela apresentação de certificados, vivência no 

exterior, ou outros meios de comprovação pertinentes. 
 
Critérios de Avaliação 
 

Critério Pontuação Peso 

1. Experiência acadêmica preferencialmente em 
microbiologia clínica e resistência antimicrobiana, 
comprovada pela apresentação de declarações de 
participação em projetos, estágios, artigos 
publicados e certificados de cursos relacionados 

 

10 0,6 

2. Conhecimento em gestão de projetos, comprovado 
por declarações de participação em projetos de 
pesquisa, tais como PIBIC, e outros documentos 
pertinentes 
 

10 0,4 
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Candidatura e processo de seleção 
 
Os candidatos deverão enviar um e-mail para m.pilonetto@pucpr.br com cópia para 
bruna.matos@pucpr.br contendo seu nome completo, telefone, link para currículo Lattes e 
documentos comprobatórios dos critérios de elegibilidade digitalizados até a data limite de 
envio das candidaturas, 22/05/2019. 
Os candidatos que atenderem aos requisitos de elegibilidade serão contatados para 
entrevista presencial, em data a combinar. Na ocasião, deverão trazer os documentos 
comprobatórios dos critérios de avaliação. 
A seleção e classificação dos candidatos ocorrerá de acordo com a pontuação nos critérios 
de avaliação e na entrevista presencial. 
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