UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
CAMPUS PARAUAPEBAS
EDITAL 001/2021 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PROJETO MINERAÇÃO E SUSTENTABILIDADE EM CARAJÁS - MISUC

1. Descrição do projeto:
O Projeto mineração e sustentabilidade em Carajás é uma parceria entre a
Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, Campus de Parauapebas e a Empresa Vale
S.A, para realização de investigações científicas que irão gerar vários diagnósticos de cunho
socioeconômicos a respeito das relações existentes entre mineração, economia, agronegócio e
desenvolvimento territorial de Parauapebas.

2. Etapas da seleção:


Prova Oral: Constando de uma avaliação dissertativa sobre um tema específico (item
4).



Análise curricular: (vitae ou lattes) e histórico escolar (UFRA – Graduação)



Entrevista com Membros do Projeto (Professores e Alunos)

3. Critérios de seleção e pesos
Em cada etapa do processo será atribuída uma nota entre 0 e 10 para cada candidato. A
nota final do processo de seleção será uma média ponderada das três etapas de seleção
conforme abaixo. Na divulgação do resultado os candidatos serão ordenados em nota final,
decrescente. Os candidatos que obtiverem notas abaixo de 6,0 nas etapas eliminatórias, serão
desclassificados.


Prova Oral (peso 3) – Eliminatório



Currículo (peso 3) – Classificatório



Entrevista (peso 4) – Eliminatório

Fórmula da nota final:

𝑁𝑂𝑇𝐴 𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 =

𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑎çã𝑜 ∗ 3 + 𝐶𝑢𝑟𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑜 ∗ 3 + 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 ∗ 4
10

4. Tema da Prova Oral
Mineração e Sustentabilidade

4.1. A prova Oral será realizada através da plataforma Google Meet, sendo que o link será
encaminhado no e-mail e Whatsapp (Se houver) do candidato 10 minutos antes do horário
agendado para realização da sua prova.

4.2. Os horários de realização das provas orais serão definidos pela coordenação do projeto
levando em consideração a quantidade de inscritos no certame.

4.3 A prova oral será a explanação do candidatado a respeito do tema mineração e
sustentabilidade e terá duração máxima de 5 minutos por candidato.

4.4 O candidato que ultrapassar o tempo estabelecido no edital para fazer sua explanação
estará automaticamente eliminado do certame.

4.5 Para fins de auditoria, a prova oral será gravada pela coordenação do projeto.

5. Impedimentos


Já ser bolsista de outro projeto

6. Valores e duração das Bolsas
R$500,00 / mensal – 12 meses – possível de prorrogação por mais 12 meses.

7. Atividades a serem executadas no projeto


Coleta de dados em comunidades rurais em Parauapebas / PA;



Análise estatística de dados;



Escrita de relatórios e trabalhos científicos;



Leituras de material didático e científico;



Participação em treinamentos de métodos quantitativos e modelagem para tomada de
decisão.



Participação em treinamentos nos softwares Excel, SPSS e R;



Participação em treinamentos sobre montagem de indicadores de sustentabilidade;

8. Obrigações do bolsista


Cumprir carga horária semanal de 20 horas



Comparecer as atividades agendadas pelos professores



Fazer referência a sua condição de bolsista do projeto nas publicações e trabalhos
apresentados;



Ser discente de curso de graduação da UFRA, campus Parauapebas,



Ter previsão de conclusão do curso de graduação em um ano ou mais a partir do início
das atividades como bolsista.

9. Documentação do para inscrição no seletivo
o Documento de identidade e CPF;
o Histórico escolar (emitido no SIGAA);
o Currículo (vitae ou lattes);
o Ficha de Inscrição (Anexo I deste Edital);

10. Locais de inscrição:


E-mail: projetomisuc@gmail.com (Encaminhar ficha de inscrição e demais
documentos digitalizados)

11. Número de Vagas:
05 vagas para convocação imediata, sendo 1 Bolsista e 4 voluntários, com ordem de
definição obedecendo o ranking de pontuação dos candidatos com o primeiro
colocado sendo bolsista e os demais voluntários.

12. Cronograma do processo seletivo
Lançamento do edital: 18/06/2021
Inscrições: 18/06/2021 à 25/06/2021
Relação de inscritos: 26/06//2021 - Encaminhados no e-mail dos candidatos, no site da
UFRA Campus Parauapebas e nas redes sociais do projeto.
Aplicação da prova oral: 28/06/2021 e 29/06/2021
Entrevista: 30/06/21 e 01/07/2021
Resultado parcial: 02/07/2021 – Encaminhados no e-mail dos candidatos, no site da
UFRA Campus Parauapebas e nas redes sociais do projeto.

Recursos: 03/07/2021
Resultado final: 05/07/2021 - Encaminhados no e-mail dos candidatos, no site da
UFRA Campus Parauapebas e nas redes sociais do projeto.
Entrega de documentos para preenchimento das vagas: 06/07/2021 e 07/07/2021

13. Recursos
É assegurado o direito a recurso em todas etapas do processo de seleção. Os recursos,
sendo estes escritos contendo a justificativa e defesa, deverão ser encaminhados ao email projetomisuc@gmail.com no prazo previsto no edital (item 12).

Anexo I – Ficha de inscrição
Ficha de inscrição Processo
seletivo Projeto MISUC

Nome completo

RG / Órgão emissor

CPF

Curso de graduação

( ) Administração

( ) Agronomia

( ) Engenharia Florestal

( ) Engenharia de Produção

( ) Zootecnia

Número de Matrícula
Semestre que está
cursando
Telefone / WhatsApp

E-mail:

Declaro não possuir bolsa de iniciação científica de outro projeto cadastrado na Universidade
Federal Rural da Amazônia (UFRA).

___________________________
Assinatura do candidato
* Enviar esta ficha digitalizada e assinada, juntamente com os documentos solicitados no item 9 deste edital

