FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU – BRASIL
Edital Nº. 003/2018
PROGRAMA TEMÁTICO PARA FORMAÇÃO DE JOVENS PESQUISADORES
A Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil, por meio do PTI Ciência, Tecnologia e Inovação,
PTI C&T+I, torna público o presente Edital Retificativo.
Em conformidade com o Estatuto da Fundação PTI-BR e demais dispositivos aplicáveis, alterase cronograma que passa a ter a seguinte redação:

5. CRONOGRAMA
Prazo para recebimento de
documentos para inscrição

19/03/2018 a
22/04/2018

Análise dos documentos para
seleção dos candidatos

Até 25/04/2018

Divulgação dos candidatos
classificados para próxima Etapa

Até 27/04/2018

Realização de pré-seleção por
Skype com a equipe de projeto.

Até 04/05/2018

Divulgação dos candidatos
classificados na pré-seleção

Até 15/05/2018

Alinhamento e integração com a
Coordenação do Projeto e
preparação dos documentos para
formalização da bolsa.

De 16/05/2018 Até
23/05/2018

Entrega de documentos para
contratação

Até dia 25/05/2018

Previsão de início das atividades.

A partir de 01/06/2018

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

6. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Todos os documentos mencionados abaixo deverão ser encaminhados como arquivos (no
formato “pdf”) anexados em e-mail para: fabio.fernandes@pti.org.br, até o
dia 22/04/2018.
Os demais itens que compõem o Edital 003/2018 publicado em 19 de março de 2018
permanecem inalterados, devendo ser atendido em sua totalidade.
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ESCLARECIMENTOS:
1. O Edital é orientando a jovens recém-formados nas áreas de Química, Física,
Engenharia Química e Engenharia de Materiais que ainda não cursam pós-graduação –
Mestrado.
2. Um dos objetivos é a preparação de dois jovens recém-formados para
desenvolver projetos futuros de mestrados na área de baterias em parcerias com
laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de reconhecimento nacional e
internacional.
3. A concessão de duas bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – DTI será
para preparar os bolsistas para desenvolver capacidade em pesquisa de Baterias e
prepara-los para participarem dos processos de seleção de mestrado em instituições
parceiras do PTI.
Foz do Iguaçu, 02 de abril de 2018.

Ramiro Wahrhaftig
Diretor Superintendente da Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil – FPTI-BR

João Biral JR
Diretor Administrativo-Financeiro da Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil – FPTI-BR
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