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FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE 

EDITAL Nº 54/2022 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE BOLSISTA PARA ATUAÇÃO NO PROJETO: 

ESNIS – NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A 

CONSOLIDAÇÃO DE ATERRO CONTROLADO E COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN 

 

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), por meio do Convênio ECTI n° 012/2022, 
torna público o presente Edital de seleção de até 10 (dez) bolsistas para o projeto: ESNIS – na 
elaboração de estudos e desenvolvimento de ações para a consolidação de aterro controlado e coleta 
seletiva de resíduos sólidos no município de Pau dos Ferros/RN. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1  A seleção regida por esse edital será realizada por comissão designada conforme nomeação da 
Diretoria da Fundação Guimarães Duque. 

1.2 A seleção dos candidatos compreenderá análise de currículo e entrevista. 

1.3  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 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável a critério da concedente, consoante a 
vigência do projeto. 

 

2. DAS ATIVIDADES E REQUISITOS 

2.1. Bolsista 
I. Desenvolver atividades referentes ao plano de trabalho individual do bolsista; 
II. Coletar dados primários e secundários de acordo com o plano de ação; 
III. Realizar a elaboração e apresentação de documentos técnicos de acordo com os dados coletados. 

 

Requisitos: Os requisitos preferenciais de seleção serão os seguintes: Alunos regularmente 

matriculados no Centro Multidisciplinar Pau dos Ferros, nos cursos de Engenharia Ambiental e 

Sanitária, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 

Tecnologia e Bacharelado Interdisciplinar em Tecnologia da Informação. Preferencialmente com 

experiência de participação em projetos extensão e/ou pesquisa voltados a área de resíduos sólidos, 

tal como conhecimento sobre a temática. 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão online, por meio de formulário eletrônico 
https://docs.google.com/forms/d/160ICHZWQfckdPIxqA6zDy6nf-LKuDR3Wj2jMyind8S0/prefill 

3.2  e ficarão abertas do dia 23 de setembro até às 23h59min (Horário de Brasília) do dia 03 de 
outubro de 2022. 

3.3 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. 
3.4 No ato da inscrição os candidatos deverão anexar os seguintes documentos, em arquivo único: 
I. Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I); 
II. Currículo atualizado (extraído da plataforma lattes); 
III. Cópia do documento de identidade; 
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IV. Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

V. Comprovante de Matrícula e Histórico Escolar, ambos obtidos via SIGAA 

VI. Declaração de disponibilidade de 20 horas semanais para o desenvolvimento das atividades do Projeto, 

com disponibilidade de visitas técnicas de campo (Anexo II); 

VII. Declaração de participação em Projeto de Extensão Universitária voltado à temática de resíduos sólidos. 
3.4 No ato da inscrição deverá escolher APENAS um perfil para concorrer. Sendo que em casos de 

mais de uma inscrição do mesmo candidato, será considerada a mais recente. 

 

3.5 O fornecimento de informações inverídicas implica na desclassificação automática do 

candidato. 

 

4. DAS VAGAS 

Especificação Número 

de Vagas 

Carga Horária Valor da 

Bolsa 

Discente cursando Engenharia Ambiental e 

Sanitária, devendo possuir: 

- Domínio em regras da ABNT e a produção acadêmica; 

- Boa comunicação e organização para o trabalho em equipe; 

- Habilidades nos softwares do pacote Microsoft Office, 

QGIS e AutoCAD. 

- Preferencialmente que esteja cursando ou que já tenha 

cursado a disciplina de Gestão de Resíduos Sólidos. 

04 
20 

Horas/semana* 
R$ 500,00 

Discente cursando Engenharia Civil, devendo 

possuir: 

- Domínio em regras da ABNT e a produção acadêmica; 

- Boa comunicação e organização para o trabalho em equipe; 

- Habilidades no desenvolvimento de projetos topográficos e 

uso de softwares AutoCAD, SketchUp e BIM; 

02 
20 

Horas/semana* 
R$ 500,00 

Discente cursando Arquitetura e Urbanismo, 

devendo possuir: 

- Domínio em regras da ABNT e a produção acadêmica; 

- Boa comunicação e organização para o trabalho em equipe; 

- Habilidades no desenvolvimento de projetos e uso de 

softwares AutoCAD, SketchUp e BIM; 

01 
20 

Horas/semana* 
R$ 500,00 

Discente cursando Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciência e Tecnologia ou Bacharelado 

Interdisciplinar em Tecnologia da Informação, 

devendo possuir: 

- Domínio em regras da ABNT e a produção acadêmica; 

- Boa comunicação e organização para o trabalho em equipe; 

- Habilidades no desenvolvimento de projetos e uso de 

softwares do pacote Microsoft Office; 

- preferencialmente com habilidade em ferramentas para 

desenvolvimento de aplicativos 

03 
20 

Horas/semana* 
R$ 500,00 

*Com disponibilidade para exercer atividades externas no municipio onde serão desenvolvidas as atividades do 

projeto. 
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5. DO PROCESSO SELETIVO 
a) A seleção será realizada em duas etapas: 
I. Análise de currículo onde serão analisados: o desempenho acadêmico, a produção acadêmica e a 
experiência do candidato com o perfil da extensão universitária. 
A documentação e as informações prestadas pelo candidato serão de inteira responsabilidade dele. 

 

II. Entrevista 

b) As entrevistas serão realizadas de forma remota através da plataforma google meet, diante dos 

horários e links divulgados previamente no canal oficial da Fundação Guimarães Duque (FGD); 
c) Para etapa de Entrevista serão classificados apenas os quinze (15) primeiros candidatos com 
maior pontuação quanto ao curriculum. 

d) Os requisitos preferenciais de seleção serão os seguintes: Alunos regularmente matriculados nos 

cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Bacharelado 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e Bacharelado Interdisciplinar em Tecnologia da Informação, do 

Centro Multidisciplinar Pau dos Ferros com IRA a partir de 6,0 (seis), e residentes no municipio de Pau dos 

Ferros – RN ou em sua proximidade. 
e) A ausência para participar da etapa de entrevistas junto aos Coordenadores, implicará na 

imediata exclusão do processo selectivo. 
 

6. DO CRONOGRAMA 
DATA EVENTO 

23 de setembro de 
2022 

Divulgação do edital. 

23 de setembro à 03 
de outubro de 2022 Recebimento das inscrições (Online) 

05 de outubro de 

2022 

Divulgação do resultado da primeira etapa no site da Fundação Guimarães 

Duque, juntamente com o link de acesso ao meet e horários das entrevistas. 

07 de outubro de 

2022 
2ª Etapa: Entrevista 
Local: (Online pelo meet) 

12 de outubro de 
2022 

Divulgação do Resultado Final no site da Fundação Guimarães Duque 

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO 

a) O resultado da análise da análise de currículo 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) O resultado da entrevista é eliminatório e classificatório. 

c) A classificação final será feita com base na avaliação do candidato após a realização da 

entrevista. 

d) A nota do candidato será calculada da seguinte forma: Entrevista (70%) + Nota da Análise de 

Currículo (30%). A nota de cada etapa poderá variar de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos. Sendo os 

candidatos aprovados aqueles que possuírem maior nota geral, após ranqueamento decrescente das 

notas. 

e) Quanto aos critérios de desempate:  

I. Experiência com extensão universitária; 

II. Residir no município de Pau dos Ferros/RN; 

III. Melhor Índice de Rendimento Acadêmico – IRA. 
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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 publicado 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 por perfil. 

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; dados 

da conta corrente ou poupança (Caixa Economica Federal), certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 

 
10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA SELEÇÃO 

a) A seleção terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de homologação desta seleção 
pública. A validade do edital poderá ser prorrogada por igual período. 
b) Os candidatos classificados fora do limite das vagas oferecidas poderão ser convocados dentro 
do prazo de vigência da seleção caso surja vacância nas vagas preenchidas. 

 

11. AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO 

a) As atividades desenvolvidas pelo(a)s bolsistas deverão ser cumpridas nos dias e horários 
especificados pela coordenação do projeto, observadas as exigências das ações de natureza 
formativa de extensão e no e a necessidade de desenvolvimento das ações do projeto. 

 

b) O(a) discente bolsista será desligado do grupo nos seguintes casos: 

I.  Baixo rendimento no projeto; 

II.  Conclusão, trancamento de matrícula institucional ou abandono de curso de graduação; 

III. Desistência do Projeto; 

IV. Rendimento acadêmico insuficiente; 

V. Baixa frequência em reuniões do projeto ESNIS. 

VI.Descumprimento das obrigações junto à coordenação do Projeto. 

 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) Os candidatos aprovados deverão manter atualizados seus telefones e endereços eletrônicos 
junto a Fundação Guimarães Duque. 
b) Na hipótese de surgimento de casos não contemplados no presente edital, a solução será 
conferida mediante deliberação da Comissão de Seleção. 

 

Mossoró, 23 de setembro de 2022. 

 

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: 

Bolsista Inscrito Para:* O projeto ESNIS NIS, perfil   

ENDEREÇO 

Logradouro/nº: Complemento: 

Bairro: Cidade: UF: 

Email: Telefones: 

* Especificar o perfil que deseja concorrer, conforme item 4. 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu,                                                                   , regularmente matriculado(a) no 

curso ______________________________, sob nº de matrícula   _____________, no 

Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, declaro que tenho disponibilidade de vinte horas 

semanais para desenvolver as minhas atividades no Projeto ESNIS, sejam estas internas e/ou 

externas. 

 

 

 

 

___________________________  ,  de  de 2022. 

 

 

 

 

 

(Assinatura do candidato(a)) 
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