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EDITAL 43/2022 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS EXTERNOS PARA O PROJETO ROTA DO PESCADO RN -

UFERSA/MDR 

 

O Projeto Rota do Pescado RN da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) torna 

público as normas de processo seletivo para o preenchimento de vagas para bolsas pesquisador 

externo em conformidade com o Termo de Execução Decentralizada TED nº 234/2020 - 

Universidade Federal Rural do Semi-árido – UFERSA do Ministério do Desenvolvimento Regional 

(MDR), dos Regulamentos e Normas Internas da UFERSA e as condições estabelecidas neste edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. Os recursos do Projeto Rota do Pescado do RN são oriundos da aprovação da proposta da 

UFERSA referentes ao TED nº 234/2020 - Universidade Federal Rural do Semi-árido – 

UFERSA do MDR. Este projeto busca fortalecer a cadeia produtiva do camarão em todo 

território nacional, através de uma pesquisa participativa para o diagnóstico situacional 

da carcinicutura brasileira. 

1.2. O processo seletivo será realizado por uma Comissão de Seleção indicada pela Coordenação  

deste projeto. Esta utilizará como critério de seleção as normas contidas neste Edital bem como 

os normativos que regem a relação entre a Universidade e a Fundação Guimarães Duque. 

1.3. No ato da inscrição o candidato, declara o conhecimento prévio das informações e 

condições contidas neste edital; 

1.4. A homologação deste edital não garante a convocação imediata dos seleccionados. A 

convocação dependerá da disponibilidade de recursos bem como das necessidades do 

projecto. 

1.5. Em nenhum momento haverá vinculo empregaticio entre o pesquisador e a Ufersa u a 

FGD.  

1.6. Os bolsistas de pesquisa selecionados desenvolverão suas atividades como pesquisador 

externo, devendo desenvolvidas no âmbito da pesquisa bem como desenvolver 

actividades de produção acadêmica. Poderão, conforme interesse da coordenação do 

projeto, orientar bolsistas de graduação como suporte as suas atividades acadêmicas. 

 

 

2. DAS VAGAS E APOIO FINANCEIRO  

2.1. No total serão disponibilizadas 02 (duas) vagas para profissionais da área de Engenharia 

de Pesca com experiência na área de carcinicultura. Cada vaga será acompanhada de 1 

(uma) cota de bolsa de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por 05 (cinco) meses, esta 

duração poderá ser modificada de acordo com a necessidade e em conformidade com a 

disponibilidade financeira do projeto. 



      
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

PROJETO ROTA DO PESCADO RN 
 
 

Av. Francisco Mota, 572, C. Postal 137, Costa e Silva, Mossoró–RN, CEP: 59.625-900 
E-mail: projetorotadopescado@gmail.com  

 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES   

 

3.1. Período de Inscrições  

3.1.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas na modalidade online, através do 

endereço de e-mail projetorotadopescado@gmail.com, no período de 18 de julho de 

2022 a 22 de julho de 2022, conforme indicado no cronograma. 

3.1.2. O e-mail de inscrição deverá ser enviado com título: “INSCRIÇÃO BOLSA ROTA DO 

PESCADO”. 

 

3.2. Documentação exigida  

3.2.1.Toda a documentação necessária para a inscrição do(a) candidato(a) deverá ser digitalizada 

em PDF e adicionada (Arquivo único) enviado para o e-mail indicado no item 3.1.1. A 

coordenação do projeto não se responsabilizará pelo envio de arquivos corrompidos, bem 

como, não aceitará a substituição de arquivos e nem a inclusão de informações adicionais 

após o prazo de inscrição. 

 

3.3.2. São exigidos os seguintes documentos para a inscrição: 

a) Comprovante de conclusão de Graduação em Engenharia de Pesca; 

b) Cópia do histórico escolar do curso de graduação; 

c) Uma foto 3x4 recente; 

d) Currículo completo extraído da plataforma lattes. 

e) Cópia do comprovante de quitação com as obrigações eleitorais do documento oficial de 

identidade, do CPF e no caso de homens comprovação de quitação com os serviços 

militares; para candidatos estrangeiros será exigida apenas a cópia do passaporte. 

f) O candidato deverá anexar certificado(s), declaração(ões), algum projeto, planilha, serviço ou 

atividade desenvolvida na área do projeto, que comprove experiência ou habilidades descritas no 

QUADRO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO I - PERFIS DOS CANDIDATOS, HABILIDADES E REQUISITOS 
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PERFIL: 
 

PESQUISADOR EXTERNO – COM EXPERIÊNCIA EM 
CARNICICULTURA 

 

VAGAS: 02 

 

REQUISITOS: 1. Graduação em nível superior em engenharia de pesca, com até dois anos de 

conclusão do curso; 2. Disponibilidade para viagens; 3. Possibilidade para desenvolver as 

atividades de forma presencial ou a distância; 4. Não ser servidor da UFERSA. 
 

HABILIDADES: 
Importantes: 1. Experiência comprovada em desenvolvimento de projeto na area de 

abrangencia da carcinicultura; 2. Experiência comprovada na utilização de softwares de 

geoprocessamento e análise de dados;   

Desejáveis: 1. Experiência de 01 ano em projetos de pesquisa ou extensão da UFERSA; 2. 

Experiêcia em projetos de licenciamento ambiental Outras: 1. Experiência em trabalhar de 

forma autônoma e disciplinada; 2. Experiência com processos participativos e colaborativos com 

colegas de diferentes backgrounds; 

 

ATRIBUIÇÕES: 1. Participar de reuniões virtuais, encontros presenciais e formações, 

quando necessário, quando solicitado pela coordenação; 2. Levantar e analisar dados de 

produtores da cadeia da carcinicultura; 3. Dedicar o mínimo de 20 horas semanais pelo 

período de vigência do contrato de bolsa, de forma a assegurar o bom andamento das 

demandas. 

 

VALOR DA BOLSA: R$ 1.200,00. 

 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO  

4.1. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 

4.1.1. O processo seletivo será composto de duas etapas: 
a. Análise de currículo de caráter eliminatório e classificatório. 
b. Entrevista virtual com a coordenação do Projeto de caráter classificatório. 

 
4.1.2. Em casos de empate, serão aplicados os seguintes critérios de desempate: 

a. Maior tempo dedicado em projetos de pesquisa  e extensão na area de carcinicultura. 
b. Permanecendo o empate, o candidato mais velho ficará com a vaga. 
 

4.1.3. Serão atribuídas notas de zero a 10 para as duas etapas sendo o resultado final obtido 
a partir da média aritimética das duas notas; 
 

4.1.4. A ausência do candidato para participar de qualquer uma das etapas, implicará na sua 
imediata exclusão do processo seletivo. 

 
4.1.5. A qualquer tempo, o candidato poderá ser excluído do processo seletivo, desde que 

verificada qualquer falsidade nas declarações ou irregularidade nos documentos 
apresentados ou o acúmulo de outro tipo de bolsa. 

 

5. DA IMPLEMENTAÇÃO DAS BOLSAS  
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5.1  As instruções para implementação da bolsa serão enviadas pela coordenação do 

projeto para o e-mail registrado no cadastro de Dados Pessoais do aluno no ato da 

inscrição neste processo seletivo. 

5.2  A coordenação somente encaminhará as instruções para implementação da bolsa 
para o(a) candidato(a) selecionado para a Vaga/Bolsa  

 

6 DO CRONOGRAMA DE ETAPAS  

 

Etapa Período 

Lançamento e Divulgação do Edital 15/07/2022 

Período de inscrições 18/07/2022 até 

22/07/2022 

Divulgação da Listagem das Inscrições Homologadas Até 25/07/2022 

Encaminhamento de Recurso 
Dois dias úteis a partir da data 

de divulgação 

Entrevistas 
28/07/2022 

Divulgação do resultado preliminar  29/07/2022 

Encaminhamento de Recurso 
Dois dias úteis a partir da data 

de divulgação do resultado 

preliminar 

Divulgação do resultado final Até 03/08/2022 

 

 

7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

7.1 À Coordenação do Projeto reserva-se o direito de resolver casos omissos e situações 

não previstas no presente edital. 

7.2 A qualquer tempo, este Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, 

inclusive quanto aos recursos a ele alocados, por decisão unilateral da UFERSA, por 

motivo de interesse público ou por exigência legal, sem que isso implique direitos à 

indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

7.3 Caso os resultados do projeto ou o relatório venham a ter valor comercial ou 

possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o 

estabelecimento de uma propriedade intelectual, a troca de informações e a 

reservados direitos, em cada caso, ocorrerá de acordo com o estabelecido na 

legislação vigente: RESOLUÇÃO CONSUNI/UFERSA Nº 006/2012, de 26 de 
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novembro de 2012 que dispõe sobre os direitos de propriedade industrial 

resultantes da produção intelectual da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, 

Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), Marco Legal de CT&I(Decreto 

nº 9.283/2018). 

7.4 Os produtos gerados a partir da pesquisa apoiada deverão citar o financiamento da 

UFERSA, e do MDR na publicação. 

7.5 São de responsabilidade do(a) candidato(a) o acompanhamento do cronograma 

deste Edital, desde a inscrição até o resultado final, bem como o cumprimento dos 

prazos estabelecidos. 

 

Mossoró, 15 de julho de 2022. 

 

Profa. Dr. Rogerio Taygra Vasconcelos Fernandes 

Coordenador do Projeto 
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ANEXO I 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
 

DADOS PESSOAIS 

Nome: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Filiação: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Endereço completo (rua, nº, bairro, CEP): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
RG: _________________________     CPF: ____________________________ 
Telefone: __________________        E-mail: _______________________________ 
 
Curso:_________________________________________       Período:_________  IRA: ______ 
 
DADOS BANCARIOS 
Banco:______________________________________________________________ 
Agencia:________________    Conta Corrente:______________________________ 
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ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
 
 
 
Eu, __________________________________________________, regularmente matriculado no 

curso de  __________________________________________,  sob  o número de matrícula 

_________________,  Campus   ______________________,   declaro que tenho disponibilidade de 

20 (vinte) horas semanais para dedicar ao 

Projeto____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ e que não possuo nenhuma bolsa de qualquer outro 

projeto ou programa desta ou de outra Instituição de Ensino Superior. 

 
________________, ___ de _______________ de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
(assinatura do candidato) 
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