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Ato da Diretoria Executiva 014/2021 

Ref.: ERRATA DA CHAMADA PÚBLICA 16/2020 - PROGRAMA DE BOLSAS FUNDAÇÃO 
ARAUCÁRIA & RENAULT DO BRASIL 

 

A Diretoria Executiva da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico do Estado do Paraná torna pública a errata referente aos itens 6 e 7 da 
Chamada Pública 16/2020 - PROGRAMA DE BOLSAS FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA & RENAULT 
DO BRASIL. 

 

Onde se lê:  

“6. CARACTERIZAÇÃO DAS BOLSAS 

6.1 Nível de Doutorado (ND): Aluno matriculado em programa de pós‐graduação Stricto Sensu- doutorado, 
para exercer atividades de nível superior envolvendo técnicas e métodos específicos na Fábrica da Renault do 
Brasil, situada em São José dos Pinhais- PR. 

6.2 Nível de Mestrado (NM): Aluno matriculado em programa de pós‐graduação Stricto Sensu - mestrado, 
para exercer atividades de nível superior envolvendo técnicas e métodos específicos na Fábrica da Renault do 
Brasil, situada em São José dos Pinhais- PR. 

6.3 Nível Superior (NS): Aluno de graduação cursando o 4º ou 5º anos (5º ano com vínculo acadêmico no 
mínimo até julho de 2022), para exercer atividades técnicas de nível intermediário e de média complexidade na 
Fábrica da Renault do Brasil, situada em São José dos Pinhais- PR.” 

 

Leia-se:  

“6. CARACTERIZAÇÃO DAS BOLSAS 

6.1 Nível de Mestrado (NM): Aluno matriculado em programa de pós‐graduação Stricto Sensu - mestrado, 
para exercer atividades de nível superior envolvendo técnicas e métodos específicos na Fábrica da Renault do 
Brasil, situada em São José dos Pinhais- PR. 

6.2 Nível Superior (NS): Aluno de graduação cursando o 4º ou 5º anos (5º ano com vínculo acadêmico no 
mínimo até julho de 2022), para exercer atividades técnicas de nível intermediário e de média complexidade na 
Fábrica da Renault do Brasil, situada em São José dos Pinhais- PR.” 

 
 
Onde se lê:  

“7. ITENS FINANCIÁVEIS  

Serão financiáveis: 

a) Para alunos de graduação: até 75 bolsas-empresa, com dedicação de 24 horas semanais, no valor 
mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por até 12 meses; ou 

b) Para alunos de mestrado: até 40 bolsas-empresa, com dedicação de 24 horas semanais, no valor 
mensal de  
R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) por até 12 meses; ou 

c) Para alunos de doutorado: até 14 bolsas-empresa, com dedicação de 24 horas semanais, no valor 
mensal de  
R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) por até 24 meses.” 
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Leia-se:  
 

“7. ITENS FINANCIÁVEIS  

Serão financiáveis: 

a) Para alunos de graduação: com dedicação de 24 horas semanais, no valor mensal de  
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por até 12 meses; ou 

b) Para alunos de mestrado: com dedicação de 24 horas semanais, no valor mensal de  
R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) por até 12 meses.” 

 
As alterações já se encontram processadas no edital constante da página da Fundação 
Araucária. 

 
 

Curitiba, 12 de fevereiro de 2021. 
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