
 

 

 

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 

BOLSISTA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

NO CENTRO DE LÍNGUA E INTERCULTURALIDADE (CELIN) DA UFPR 2022 

 

1. OBJETIVO 

O presente edital tem por objetivo suprir a necessidade de UM bolsista de pós-graduação, mestrando 

ou doutorando, para atuar no desenvolvimento de novo sistema de controle acadêmico para o Centro 

de Línguas e Interculturalidade (Celin) da UFPR. 

 

2. VAGAS, CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E INSCRIÇÕES 

Será ofertada 1 vaga para um(a) candidato (a) regularmente inscrito(a) em um dos seguintes 

programas de Pós-Graduação (mestrado ou doutorado): Bioinformática ou Gestão da Informação 

ou Informática. 

 

Valor mensal da bolsa: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para 30 horas semanais. 

 

Todos os candidatos deverão realizar sua inscrição através do e-mail elianecahuana@ufpr.br indicado 

no assunto do e-mail: “Inscrição Edital Celin para bolsistas de desenvolvimento de software 2022”. 

No ato da inscrição o candidato deverá enviar currículo e histórico. 

 

Após análise do currículo e histórico, o(a) candidato(a) aprovado(a) será convocado(a) para 

entrevista. 

 

Os(as) candidatos(as) deverão ainda atender aos seguintes critérios: 1. Não receber bolsa ou qualquer 

outro auxílio financeiro da UFPR, de outra instituição de ensino ou agência de fomento, nacional ou 

internacional, que exija exclusividade; 2. Caso receba mais de uma bolsa nos termos da resolução 

41/17 - COPLAD, o valor somado das duas bolsas não pode ultrapassar os limites previstos na 

resolução. 

 

3. CONHECIMENTOS DESEJÁVEIS 

Os(as) candidatos(as) deverão estar aptos(as) a desenvolver programação de softwares, atendendo 

aos seguintes requisitos: 1. Experiência com programação de softwares web e mobile, manipulação 

de dados em bancos de dados, testes de softwares, levantamento de requisitos e outras atividades 

relacionadas à engenharia de software. 2. Conhecimento em linguagem Java, frameworks javascript 

frontend (angular, react ou vue), banco de dados, Git. 

 

Interessados em realizar suas pesquisas de dissertação ou tese relacionadas ao sistema Celin 

terão prioridade na seleção. 

 

4.ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

- Atuar no desenvolvimento de novos projetos de sistema acadêmico para o Celin; 

- Revisar e refatorar os códigos existentes em códigos de alta qualidade; 

- Projetar e desenhar códigos que sejam confiáveis e reutilizáveis; 

- Garantir a melhor performance e usabilidade das aplicações; 

- Saber identificar e corrigir gargalos, realizar debugs e fixes; 

- Promover integração entre bancos de dados; 
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Perfil: Responsabilidade, dedicação e proatividade. Boa comunicação e trabalho em equipe.  

 

5. LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

Seis (6) horas presenciais no Celin (Campus Reitoria – Edifício Dom Pedro II, 4º Andar) divididas 

em dois dias a escolha do(a) candidato(a) e as outras 24 horas de atividades remotas com computador 

próprio. 

 

6. PERÍODO DE ATUAÇÃO NO PROJETO 

De 01 de agosto de 2022 até 31 de dezembro de 2024. 

 

7. CRONOGRAMA 

Data inscrições:  18 a 22 de julho de 2022. 

Chamada para entrevista (remota): 25 e 26 de julho de 2022. 

Resultado final: 27 de julho de 2022. 

Início das atividades: 01 de agosto de 2022. 

 

A chamada para entrevista, bem como o resultado final, será enviado ao candidato pelo e-mail 

utilizado para realizar a inscrição e também divulgado no site do Celin (https://celin.ufpr.br/). 

 

Curitiba, 13/07/2022. 

 

 
Profa. Dra. Luciana Lanhi Balthazar 

Diretora Celin 

https://celin.ufpr.br/

