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EDITAL Nº 001/2022/DSC 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PESQUISA 
 

 

O Departamento de Sistemas e Informação, da Fundação Universidade 

Regional de Blumenau, torna pública a abertura processo para seleção bolsista 

de Pesquisa (Nível DTI A), para atuar no projeto SIPEX 23/2022 Formação de 

pensamento computacional e aperfeiçoamento da plataforma Furbot – 

Leistung, nos termos que segue: 

 
 
1. REQUISITOS  
 
1.1 Os candidatos devem apresentar sólidos conhecimentos e habilidades em 
Programação, Especificação de Sistemas e Pensamento Computacional 
comprovados mediante:  
a) Doutor em Engenharia de Produção, Ciência da Computação ou áreas afins; 
b) Publicação de artigos científicos. 
 
1.2 Do candidato a bolsista exige-se:  
a) Possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa;  
b) Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;  
c) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil, portador de visto temporário 
ou permanente ou residente no exterior;  
d) Mostrar sólidos conhecimentos de Pensamento Computacional, 
comprovados por publicações;  
e) Ter experiência comprovada de, no mínimo 3 (três) anos, em projetos de 
pesquisa ou extensão na área de Pensamento Computacional ou Programação 
de Computadores. 
 
1.3 Do bolsista deverá:  
a) Dedicar-se 20 horas semanais à execução do projeto;  
b) Manter reuniões regulares de trabalho com o pesquisador principal;  
c) Fixar residência em Blumenau ou região;  
d) Integrar-se à equipe científica da FURB;  
e) Ter autonomia para redigir artigos científicos e publicar os resultados obtidos 
em eventos ou periódicos científicos especializados.  
 
2. DA VAGA E DA REMUNERAÇÃO  
 
A vaga para a bolsa deste edital tem duração de 3 (três) meses a partir de 
01/08/2022 e remuneração de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, pagas pela 
Universidade Regional de Blumenau, recursos do projeto e renováveis pelo 
igual período.  
 
3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO:  
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a) Curriculum vitae atualizado nos moldes da plataforma Lattes (CNPq);  
b) Cópia de Diploma de Doutorado;  
 
4. PERÍODO E LOCAL DA INSCRIÇÃO:  
 
As inscrições podem ser realizadas no período de 01 a 03 de agosto de 2022. 
A documentação deve ser enviada para o endereço LPA@FURB.BR 
 
5. SELEÇÃO:  
 
5.1 Os candidatos serão submetidos a processo de seleção que constará de:  
i) análise da documentação recebida, em atendimento ao item 1.2 deste edital;  
ii) entrevista presencial. Após a escolha do candidato e o resultado do processo 
seletivo será divulgado por meio eletrônico na página 
www.furb.br/editais/pesquisa. 
  
 
5.2 Critérios de seleção do bolsista  
 
Para a seleção do bolsista serão utilizados os seguintes critérios, na seguinte 
ordem:  
a) Produção científica nos últimos três anos tendo como critério de pontuação o 
número de artigos publicados e a classificação dos mesmos no QUALIS / 
CAPES e produção técnica (peso de 40%);  
c) Entrevista (60%).  
 
 
CRONOGRAMA: 
 
Prazo de inscrição 01 a 03 de agosto de 2022 
 
Entrevista 04 de agosto de 2022, as 14h, na sala S-223, Campus 1 da FURB.  
 
Publicação do resultado 04 de agosto de 2022  
 
Interposição de recurso 05 de agosto de 2022. 
 
Resultado final 08 de agosto de 2022 . 
 
Início das atividades: 09 de agosto de 2022. 
 
CONTATO: Luciana Pereira de Araújo Kohler  
E-mail: LPA@FURB.BR 
 

 

 

 

http://www.furb.br/editais/pesquisa
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Prof. Dalton Solano dos Reis  

Chefe do Departamento de Sistemas e Computação 

 


