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2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO  
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA Nº. 058/2022 

A FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU – BRASIL (Fundação PTI-BR) torna 
público, pelo presente edital, o processo seletivo de bolsista nº 058/2022 para concessão de 
uma bolsa na modalidade Iniciação Tecnológica e Inovação - ITI II, para atuar no Centro de 
Competência em Gestão Energética (GE.DT). 

 RESOLVE 

No campo, item 2.2, onde se lê:  

Requisitos obrigatórios  Comprovação  

  

  
  

a) Graduando na área de ciências exatas.  
  
  
  

Diploma ou declaração de 
conclusão da graduação1   

Requisitos Desejáveis  Comprovação  Pontuação  

a.   

Experiência no setor de 
Geração, Transmissão e 
Distribuição de Energia 
Elétrica  

Declaração, Certificado, Registro ou 
outro documento oficial 

comprobatório da experiência, 
contendo a relação de atividades 

desempenhadas  

1 ponto a cada 1 
mês (máximo de 
2 pontos)  

b.   
Experiência em 
monitoramento e aquisição 
de dados  

Declaração, Certificado, Registro ou 
outro documento oficial 

comprobatório da experiência, 
contendo a relação de atividades 

desempenhadas  

1 pontos a cada 1 
mês (máximo de 
3 pontos)  

c.   
Experiência em 
programação  

Declaração, Certificado, Registro ou 
outro documento oficial 
comprobatório da experiência, 
contendo a relação de atividades 
desempenhadas  

1 pontos a cada 1 
mês (máximo de 
5 pontos)  

 

No campo, item 2.2, leia-se:  

 

Requisitos obrigatórios  Comprovação  

  

  
  

a) Graduando na área de ciências exatas.  
  
  
  

Declaração de matrícula1   

Requisitos Desejáveis  Comprovação  Pontuação  
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b.   

Experiência no setor de 
Geração, Transmissão e 
Distribuição de Energia 
Elétrica  

Declaração, Certificado, Registro ou 
outro documento oficial 

comprobatório da experiência, 
contendo a relação de atividades 

desempenhadas  

1 ponto a cada 1 
mês (máximo de 
2 pontos)  

c.   
Experiência em 
monitoramento e aquisição 
de dados  

Declaração, Certificado, Registro ou 
outro documento oficial 

comprobatório da experiência, 
contendo a relação de atividades 

desempenhadas  

1 pontos a cada 1 
mês (máximo de 
3 pontos)  

d.   
Experiência em 
programação  

Declaração, Certificado, Registro ou 
outro documento oficial 
comprobatório da experiência, 
contendo a relação de atividades 
desempenhadas  

1 pontos a cada 1 
mês (máximo de 
5 pontos)  

 

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, 08 de agosto de 2022. 
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