
             

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS TÉCNICOS DO PROJETO NAPI TAXONLINE: REDE PARANAENSE DE 

COLEÇÕES BIOLÓGICAS (UFPR/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA) PARA ATUAÇÃO NO CENTRO DE COLEÇÕES 

MICROBIOLÓGICAS DA REDE PARANAENSE CMRP/TAXONLINE, DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA BÁSICA 

Esse edital torna pública a seleção de 01 bolsista para atuação no projeto Napi/Taxonline – Rede Paranaense de 

Coleções Biológicas - Processo de Inexigibilidade da FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 02/2020, para auxílio técnico 

nas atividades relativas às atividades de rotina das coleções biológicas. 

Modalidades e requisitos: 

VAGA: 01 (uma) bolsa técnico no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 40 horas semanais: para 

profissional com ensino superior completo, conhecimento na área microbiológica clínica, com experiência em: 

curadoria e manutenção de coleções microbiológicas, com experiencia técnica em rotina microbiológica  por mais de 

10 anos, incluindo experiencia em descontaminação e recuperação de culturas clínicas. Atividades a serem 

realizadas: auxílio na curadoria das coleções biológicas; na supervisão dos auxiliares técnicos. Realização de 

avaliação das coleções biológicas do Napi Taxonline. Participação das rotinas de repique, manutenção e 

recuperação dos acervos. 

Período de duração da bolsa: 12 meses a partir da implementação. 

 

Data limite para inscrição: 04/09/2022 (domingo) até às 17:59. 

 

Forma de inscrição: enviar currículo para colecaocmrp@gmail.com com a indicação da bolsa que está sendo 

pleiteada. 

 

Inscrições: a lista de inscritos com a sequência de entrevistas será divulgada online (cmrp-taxonline.com.br), às 

9:30h, do dia 05/09/2022 (segunda-feira).  

 

Entrevistas: serão realizadas durante o dia 05/09/2022 (segunda-feira), a partir das 11h30, de acordo com a 

sequência das inscrições. Será feita uma pré-avaliação dos currículos e uma pré-seleção para as entrevistas. 

 

Seleção e divulgação dos resultados: os candidatos serão avaliados pelo currículo e entrevista e os resultados 

serão divulgados às 16h do dia 05/09/2022. 

 

 

"Os bolsistas não poderão acumular bolsa de qualquer outra natureza e nem manter vínculo empregatício 

enquanto forem bolsistas do Processo de Inexigibilidade 02/2020 - NAPI TaxOnline." 

 

Curitiba, 01 de setembro de 2022. 

 

 

Vania Aparecida Vicente 

Coordenadora CMRP/TAXONLINE 

 

 


