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 EDITAL AUI nº 12 de 26 de OUTUBRO de 2018 - Estabelece os 
requisitos e os procedimentos para a Seleção de Docentes de 
Graduação em Agronomia, Engenharia Agrícola, Medicina 
Veterinária, Zootecnia do Quadro Permanente da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), lotados nos setores de Agrárias - 
Curitiba, Jandaia do Sul ou Palotina, para a mobilidade 
docente para a Estonian University of Life Sciences na cátedra 
do Programa ERASMUS+. 
 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, por intermédio da Agência UFPR Internacional (AUI), no 

uso de suas atribuições legais e nas condições e exigências estabelecidas neste Edital, torna 

público o edital direcionado aos docentes do quadro permanente desta universidade interessados 

em concorrer a 1 (uma) vaga para a mobilidade docente de curta duração na Estonian University 

of Life Sciences na cátedra do Programa ERASMUS+, com saída para o ANO DE 2019. 

 

CRONOGRAMA DA CHAMADA DOCENTE 2019 

CHAMADA ESTONIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES (ERASMUS +) 

25/10/2018 a 30/11/2018 Período de Inscrições através do link 

03/12/2018 a 06/12/2018 Período de Análise da Documentação 

07/12/2018 Divulgação do Resultado 

Fevereiro a abril 2019 
Setembro a dezembro 2019 

Realização da Mobilidade Aprovada 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PROGRAMA 

 

Art.1º- Consiste no intercâmbio de docentes entre a Universidade Federal do Paraná e a Estonian 

University of Life Sciences no âmbito programa ERASMUS+, tendo por objetivos:  

 

a) Fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão científica e tecnológica das 

universidades participantes; 

b) Melhoria das competências dos profissionais envolvidos; 

c) Ampliação da compreensão das práticas, políticas e sistemas em educação, treinamento ou 

juventude entre os países envolvidos e por consequência, as interconexões entre educação 

formal e não formal, formação profissional e mercado de trabalho; 

d) Aperfeiçoamento da qualidade do trabalho e das atividades desenvolvidas  

e) Favorecimento de uma melhor capacidade de resposta à diversidade social, linguística e 

cultural; 
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f) Incremento da cooperação interinstitucional nos quesitos ensino, pesquisa e extensão das 

instituições participantes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VAGA 

 

Art.2º- Dando continuação à mobilidade de docentes iniciada com a Estonian University of Life 

Sciences (https://www.emu.ee/), na cátedra do Projeto Erasmus + possuímos uma vaga disponível 

para mobilidade docente, com bolsa. Seguem detalhes da oportunidade: 

 

a) Áreas contempladas: colheita (crop) ou agropecuária (husbandry) ou agronomia (agronomy); 

b) Período: Semestre de primavera (1 de fevereiro a 1 de maio de 2019) ou Semestre de 

outono de 1 de setembro a 20 de dezembro; 

c) Duração: 1 semana (5 dias de trabalho + 2 dias de deslocamento); 

d) Valor da Bolsa: 140 € por dia + 1500 € (passagens e seguro). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

a) Pertencer ao quadro permanente ativo da UFPR; 

b) Ser professor de graduação na UFPR nos cursos de Agronomia ou Medicina Veterinária ou 

Zootecnia ou Engenharia Agrícola com experiência comprovada nas áreas colheita (crop) 

ou agropecuária (husbandry) ou agronomia (agronomy), que será comprovada pela análise 

do Currículo; 

c) Nunca ter recebido bolsa da União Europeia na modalidade Teacher/Staff. 

d) Apresentar curriculum Vitae/Lattes (em inglês); 

e) Apresentar certificado de proficiência ou declaração de que o candidato possui nível 

(mínimo) B2 na língua inglesa; *Caso o candidato não possua tal certificação, se 

selecionado, deverá passar por uma conferência via Skype com a responsável do 

Escritório Internacional da Universidade de acolhimento (alterado em 09/11/2018). 

f) Apresentar declaração de tempo de serviço na UFPR (pode ser retirado no SIGEPE ou 

PROGEPE); 

g) Apresentar relatório de Afastamentos da UFPR (pode ser retirado no SIGEPE ou PROGEPE). 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS CANDIDATURAS 

 

Art.3º- Os candidatos deverão realizar suas inscrições através do formulário online até o dia 30 de 

novembro de 2018 às 23:59 (horário de Brasília). 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA SELEÇÃO 
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Art.4º- Será selecionado o candidato que obtiver maior pontuação (nota máxima 50) tendo em 

consideração os seguintes critérios e seus respectivos pesos: 

 

Critério 1 – Peso 6*: Experiência internacional (compreende qualquer estadia fora do Brasil cujo 

objetivo era ensino ou pesquisa): 

 

Tempo de Estadia Pontuação 

0 meses 5 pontos 

1 a 6 meses 3 pontos 

Superior igual a 7 meses 1 ponto 

 

Critério 2 - Peso 4*: Tempo de atuação na UFPR como professor de Graduação: 

 

Tempo de Atuação Pontuação 

Superior a 8 anos 5 pontos 

4 a 8 anos 3 pontos 

Inferior igual a 3 anos 1 ponto 

 

Critério 3 – Peso 2: Nível de proficiência em língua inglesa: *  

 

Nível de proficiência Pontuação 

Superior igual a C1 5 pontos 

B2 3 pontos 

 

Art.5º- À somatória de pontos dos candidatos, será aplicada a seguinte fórmula de pesos para 

chegar à pontuação final: 

 

(Pontuação do Critério 1 * Peso Critério 1) + (Pontuação do Critério 2* Peso Critério 2) + 

(Pontuação do Critério 3 * Peso Critério 3) * 

 

* (alterado em 09/11/2018). 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO DESEMPATE 

 

Art.6º- Havendo empate entre dois ou mais docentes concorrentes a mesma vaga, terá 

preferência o docente com mais tempo de atuação como professor da UFPR. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO FINANCIAMENTO 
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Art. 7º- O financiamento da mobilidade ficará a cargo da Estonian University of Life Sciences, 

cabendo a ela estipular a data e forma de pagamento, sendo os valores 140 € por dia + 1500 € 

(passagens e seguro), para uma mobilidade de duração de 1 semana (5 dias de trabalho + 2 dias de 

deslocamento). 

 

Parágrafo Único. Em hipótese alguma haverá qualquer espécie de reembolso por valores 

dispendidos pelo docente em mobilidade da parte da Universidade Federal do Paraná. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art.8º- O docente participante compromete-se a buscar os meios institucionais na UFPR para que 

a mobilidade no âmbito do Programa ERASMUS+ possa efetivamente ser o início de uma relação 

acadêmica duradoura entre as partes envolvidas. Para tanto, promoverá a apresentação de 

potenciais projetos que possam vir a serem desenvolvidos de forma conjunta. O docente 

selecionado deve se comprometer a desenvolver uma atividade aberta à comunidade acadêmica 

da universidade anfitrião. 

 

Art.9º- Ao final ou durante sua mobilidade o docente se compromete a enviar a Agência UFPR 

Internacional (AUI) fotos e relatos de sua experiência para fins de divulgação e promoção da 

internacionalização da UFPR, dos quais abre mão de todos os direitos autorais e de uso de 

imagem. Ao final da mobilidade, o docente deve encaminhar à AUI seu relatório de viagem, o 

mesmo que será encaminhado à Universidade de destino. 

 

Parágrafo Único. A operacionalização do Processo de Afastamento é de responsabilidade do(a) 

docente selecionado(a). 

 

Art.10º- Os casos omissos não previstos neste Edital serão deliberados pela Agência UFPR 

Internacional. Eventuais questões não abordadas ou não esclarecidas no presente Edital serão 

dirimidas pela Agência UFPR Internacional através do e-mail erasmus@ufpr.br. 

 

 

 

 

Curitiba, 26 de outubro de 2018. 

Agência UFPR Internacional 

Universidade Federal do Paraná 
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