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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA Nº. 054/2022 

RESULTADO DA PRIMEIRA FASE  

 

 

A FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU – BRASIL (Fundação PTI-BR) torna 

público, pelo presente edital, o processo seletivo de bolsista nº 054/2022 para concessão de 

quatro bolsas (cadastro reserva) na modalidade Especialista Visitante – EV III, para atuar 

no Centro de Competência em Inteligência e Gestão Territorial (IT.DT). 

 

 

RESULTADO DA 1ª FASE: 

Resultado Nome Horário da Entrevista1 

Classificado Alex Mazurec 14:00 – 14:30 

Classificado 
André Luis Belfort Monteiro dos 

Santos 
14:35 – 15:05 

Classificada Caroline Apolinário da Silva 15:10 – 15:40 

Classificado Glauco Nonose Negrão 15:45 – 16:15 

Classificada Patricia Iatskiu 16:20 – 16:50 

Classificada Rafaela Giacomel Rauber 16:55 – 17:25 

 

A entrevistas será realizada por videoconferência no dia 19/09/2022 (segunda-feira). O 

candidato deverá acessar a sala de videoconferência, conforme data e horário detalhado 

acima, no Link para sala de entrevista2 na nota de rodapé, e aguardar ser aceito na sala. É 

necessário habilitar o microfone e a webcam. 

 

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 09:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas. 

 

Foz do Iguaçu, 14 de setembro de 2022. 

 
1 Horário de Brasília. 
2 Orientamos que realize o teste de acesso ao TEAMS com antecedência, link da sala de entrevista: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDNlNzk0OTktMmEzMy00NjkwLTk1MTUtNjMxYTk3ZjgyMTA1%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f01ca476-5f3d-4dd1-9f22-
37d0c4946be3%22%2c%22Oid%22%3a%222a452209-22d1-426b-a13a-c565f92182b5%22%7d 
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