
EDITAL DE SELEÇAO DE BOLSISTAS

O Professor Hugo Moreira Soares do Departamento de Engenharia Química e
Engenharia de Alimentos do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa
Catarina, Coordenador do Projeto de Extensão ".4va//anão da 4p//cab///dada de
Surfactantes em Processos de Remediação de Solos Contaminados por
Comi)usfíve/s em Essa/a l.aborafoda/' torna público o presente edital simplificado
para abertura de inscrições, visando à seleção de alunos para participação no
referido projeto. A seleção será realizada com base nos requisitos e critérios a
seguir estabelecidos.

l - OBJETO
O presente Edital tem por objeto a seleção de acadêmicos do Curso de Graduação
em Engenharia Química e Ciências Biológicas da UFSC, Campus (Trindade), que
receberão bolsa de estágio para alunos de Graduação para atuar junto ao Projeto
Ressacada financiado com recursos da Petrobras Distribuidora S.A. (Petrobras-
BR)

2. CRONOGRAMA

3 - DA BOLSA E DAS VAGAS

3.1. O projeto dispõe de 3 (três) vagas, sendo 2 (uma) para alunos do curso de
Engenharia Química ou Engenharia de Alimentos e l (uma) para alunos do curso
de Ciências Biológicas, condicionado à liberação de recursos pela Petrobras
Distribuidora S.A.(Petrobras-BR).
3.2. Será concedida l (uma) bolsa de estágio mensal para cada candidato
aprovado na seleção, até o limite de vagas, pelo período de seis meses (01/2019 a
06/2019), não podendo ultrapassar o tempo de permanência como aluno de
graduação.

3.3. O valor mensal da bolsa de estagiário para alunos de graduação é de R$
600,00 (Seiscentos Reais).
3.4 0 pagamento da bolsa é condicionado a disponibilidade financeira de recursos

4. DOS REQUISITOS

4.1 . Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação de Ciências Biológicas
ou Engenharia Química ou Engenharia de Alimentos da UFSC.

4.2. Ter domínio no uso do editor de planilhas Microsoft Office Excel
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4.3. Possuir disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para se dedicar às
atividades ligadas ao Projeto.

5. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (OBRIGATORIA)
5.1 . As inscrições ocorrerão no período de 03/1 2/201 8 a 1 0/1 2/2018
5.2. Para a inscrição no processo seletivo é necessário o envio dos documentos
digitalizados para o e-mail hugo.moreira.soares@ufsc.br, no assunto do e-mail
deverá constar: Inscrição Seleção Bolsas.
5.3. Documentos necessários para a inscrição:

Ficha de inscrição (anexo l deste Edital) preenchida e assinadas
Cópia da Carteira de Identidade e do CPF
Histórico acadêmico atualizado;
Grade de horário do semestre que está cursando e do próximo semestre
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6. DA SELEÇAO
6.1 . Critérios de avaliação

- Análise do histórico escolar (peso 4,0): avaliados o IAA, a existência de
reprovações, nota em disciplinas de interesse do projeto.
- Entrevista (peso 6,0): aspectos relacionados a desenvoltura na expressão de
ideias e afinidades com o tema envolvido no projeto.
6.2. Data e horário e local das entrevistas: 05 a 07/12/2018, das (09:00 - 1 1:00),
no seguinte local: Departamento de Engenharia Química e Engenharia de
Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Universitário, Bairro
Trindade - Florianópolis -- SC

Tel.: (48) 3721-4071

7. DOS RESULTADOS

Os resultados serão publicados em 17/12/201 8 no site www.feesc.org.br

Florianópolis, 03 de novembro de 201 8

Prof. Dr Hugd MÕPdira Share: Coordenador do Projeto


