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FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE 

E VOLTALIA  

 EDITAL Nº 032/2021 

PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE BOLSAS VOLTALIA: 
ENERGIA PARA EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 
 

A Fundação Guimarães Duque, em parceria com a Voltalia Energia do Brasil torna público que estão 
abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa Bolsas Voltalia, destinados a discentes 
regularmente matriculados nos cursos de graduação da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
(UFERSA) e Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), que terá início no semestre 
2021.2, segundo normas deste edital. 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 A seleção regida por esse edital será realizada por comissão designada conforme nomeação da 
Voltalia Energia do Brasil S/A. A seleção dos candidatos compreenderá análise de currículo e 
entrevista. 
 
Será dada prioridade à distribuição de bolsas para discentes sem vínculo empregatício, além de 
canditatos pertencentes a grupos de baixa renda, preferencialmente cadastrados no CadÚnico. 
 
O(a) candidato(a) classificado(a) desenvolverá atividades constantes no item 2, como bolsista, de 
acordo com o número de vagas e respectiva carga horária constantes no item 4 deste edital pelo 
período de 2,5 (dois anos e meio), podendo ser prorrogável a critério da concedente, consoante a 
vigência do projeto. 

2. FORMATO DO PROGRAMA 

 
2.1. Bolsa Permanência (Graduação) 

 

São bolsas de estudo que visam auxiliar a permanência do aluno na universidade, conforme item 4,  

para estudantes de graduação de baixa renda, de qualquer área. Para renovação semestral da bolsa, o 

desempenho acadêmico do estudante será avaliado pela Comissão Organizadora visando revalidação 

para o semestre seguinte. 

 

Requisitos:  

 

 Estudantes residentes no município de Serra do Mel e Areia Branca. 

 Estudantes em situação de vulnerabilidade social e pertencentes à famílias situadas em 

condições de baixa renda. 
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 Estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação nas universidades Ufersa e 

UERN. 

 Será dada prioridade a alunos ingressantes. 

 Para fins classificatórios e eliminatórios: Pontuação do ENEM (referente ao ano de ingresso 

na universidade); Número de reprovações, Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) a partir de 

7,0 (sete). 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1 As inscrições serão online, através do e-mail selecaofgduque@gmail.com e ficarão abertas do 
dia 14 de junho até às 23h59min (Horário de Brasília) do dia 15 de julho de 2021. 
 

3.2 As inscrições serão gratuitas e implicarão no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não se poderá alegar desconhecimento. 

 

3.3 No ato da inscrição os candidatos deverão anexar os seguintes documentos: 

 
I. Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I); 
II. Cópia do documento de identidade com foto; 

III. Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

IV. Cópia da CTPS; 

V. Número do NIS (Número de Identificação Social) atribuído pelo CadÚnico; 

VI. Resultado do ENEM usado para ingresso na universidade (classificatório); 

VII. Declaração de matrícula; 
VIII. Cópia do histórico escolar; 

IX. Comprovante de residência (em seu nome ou em nome dos pais). 

 

3.4 O fornecimento de informações inverídicas implica na desclassificação automática do candidato. 

 

 

4. DAS VAGAS 

 

As bolsas serão distribuídas, conforme o quadro abaixo, prioritariamente para residentes de Serra 

do Mel e Areia Branca, sendo no ato da inscrição necessária a comprovação por meio de 

Comprovante de Residência. 

 

Especificação Número de 

Vagas 

Valor Unitário 

Mensal 

SERRA DO 

MEL 

AREIA 

BRANCA 

Bolsas 

permanência 

(Graduação) 

14 R$ 630,00 7 7 

 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO 
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a) A seleção será realizada em duas etapas: 
I. Análise de currículo e documentação comprobatória onde serão analisados os itens do ponto 3.3. 

II. Entrevista realizada pela FGD 
b) As entrevistas serão realizadas na Fundação Guimarães Duque, localizada na Avenida Francisco 
Mota, 572, Bairro Costa e Silva – Mossoró/RN – Prédio CETARN/PROEC; Podendo também ser 
realizada virtualmente devido à Pandemia por COVID-19. 
c) Os resultados das entrevistas serão divulgados conforme o item 8 deste edital. 
 

 

6. DO CRONOGRAMA 

 
DATA EVENTO 

14/06/2021 Divulgação do edital. 

14/06 à 15/07/2021 
às 22hs 

Recebimento das inscrições (Online) 

16/07 à 30/07/2021 
 

 Avaliação Documental e seleção 
01/08/2021 Divulgação do Resultado Final no site da Fundação Guimarães Duque 

2º semestre de 2021 Início da bolsa 

 

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

a)  O resultado da análise da documentação é eliminatório e classificatório. O candidato deverá 

elaborar seu currículo detalhando sua formação, experiências e conhecimentos e devidamente 

enquadradas nos requisitos solicitados neste edital, com devida comprovação. 

b) A classificação final será feita com base na nota do ENEM (para alunos ingressantes) e do IRA 

(Índice de Rendimento Acadêmico) para alunos veteranos. 

c) Será dada prioridade a alunos ingressantes. 

 

8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

a) Os resultados de cada etapa serão divulgados conforme cronograma previsto no item 6 deste 

edital. 

b) O resultado final será divilgado no site da Fundação Guimarães Duque: 

http://www.fgduque.org.br 
 

9. DA CONVOCAÇÃO 

a) Os candidatos selecionados serão convocados obedecendo rigorosamente à ordem de classificação 
e ao número de vagas existentes. 

b) Os candidatos convocados deverão procurar a Fundação Guimarães Duque no prazo de 03 (três) 

dias úteis, contados a partir da publicação do resultado, munidos dos seguintes documentos: cópia de 

documento de identidade, contendo fotografia, acompanhada do original para conferência e dados da 

conta bancária. 
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10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO PROGRAMA 

 

A seleção terá validade de 2,5 anos a contar da data de homologação desta seleção pública. A 
validade do edital poderá ser prorrogada por igual período. 

     

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Os candidatos aprovados deverão manter atualizados seus telefones e endereços eletrônicos junto a 
Fundação Guimarães Duque. 

 

Na hipótese de surgimento de casos não contemplados no presente edital, a solução será conferida 
mediante deliberação da Comissão de Seleção. 

 

O valor da bolsa, a quantidade e as condições do edital serão definidas anualmente por edital lançado 
pela Voltalia, empresa patrocinadora. O programa terá o apoio de um Comitê Gestor de Bolsas 
Estudantis – COGEBE a ser instituído, com anuência da Voltalia. 

 

A cada seleção será formada uma lista de espera composta por até 15 (quinze) bolsistas suplentes, 
que poderão receber o benefício em caso de desistência ou impedimentos do beneficiário. 

 

A bolsa de estudo pode ser utilizada por beneficiários que estejam matriculados em cursos do ensino 
superior, regulamentados por contrato com instituição de ensino que esteja devidamente registrada 
nos órgãos competentes e de acordo com o edital do programa, previamente divulgado. 

 

É de exclusiva responsabilidade dos candidatos à observância dos prazos e demais condições 
estabelecidas nos regulamento a serem editados, bem como, em nenhuma hipótese, o presente auxílio 
configurará relação de emprego do bolsista com a empresa patrocinadora. 

 

A digulgação do programa de bolsas será feita, por página própria hospedada no site dos parceiros, 
e a seleção seguirá critérios exclusivamente técnicos, sejam aqueles supracitados bem como 
complementados e definidos em edital, sendo o resultado da seleção divulgado na mesma página do 
programa.  

 

 

Mossoró, 02 de Junho de 2021. 

 

 

Lucas Lúcio Godeiro 

Presidente da FGD 
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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Data de Nascimento 

  /  /   

RG: Data de expedição: 

  /  /   

Órgão Emissor: 

CPF: PIS/PASEP/NIT: 

ENDEREÇO 

Logradouro/nº: Complemento: 

Bairro: Cidade: UF: 

Email: Telefones: 
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