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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA Nº. 032/2020

A FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU – BRASIL (Fundação PTI-BR) torna
pública a 1ª retificação do edital do processo seletivo de bolsista nº 032/2020 para concessão
de uma bolsa na modalidade Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - DTI I, para atuar no
Centro de Competência em Estrutura de Barragens (EB.DT).

RESOLVE
1. RETIFICAR a descrição linha de pesquisa, item 1.2 do Edital:
Onde se lê:
1.2 Os projetos técnico-científicos vinculados às bolsas ofertadas são para atuação na
linha de pesquisa MONITORAMENTO E ANÁLISE DE RISCO, que tem como objetivo o
desenvolvimento de técnicas numéricas para a previsão de eventos futuros e análise de
risco de componentes estruturais da barragem de Itaipu. Dentro dessa linha de pesquisa,
no projeto "Previsão e determinação de limites estatísticos de controle em instrumentos
do trecho E" são aplicadas teorias de probabilidade, modelagem de séries temporais e
técnicas de análise multivariada para gerar conhecimento que auxilie na tomada de
decisão a respeito da segurança estrutural da barragem.
Leia-se:
1.2 O projeto técnico-científico vinculados à bolsa ofertada é para atuação na linha de
pesquisa MONITORAMENTO E ANÁLISE DE RISCO, que tem como objetivo o
desenvolvimento de técnicas numéricas para a previsão de eventos futuros e análise de
risco de componentes estruturais da barragem de Itaipu. Dentro dessa linha de pesquisa,
no projeto Sistema de Monitoramento Dinâmico da Barragem de Itaipu, são aplicadas
teorias de análise modal, análise modal operacional e análise de sinais gerando
conhecimento que auxilie na tomada de decisão a respeito da segurança estrutural da
barragem.
Esclarecimentos
e informações
adicionais poderão
ser obtidos pelo e-mail:
bolsas.doc@pti.org.br e pelo telefone (45) 3529-2008 de segunda a sexta-feira no horário
das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas

Foz do Iguaçu, 02 de setembro de 2020.
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