UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
LABORATÓRIO DE ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA O LABORATÓRIO DE ECOLOGIA E
CONSERVAÇÃO (LABECO)

I- Disposições gerais:
A Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio dos Projetos “Diminuindo as lacunas Lineanas
e Wallaceanas da biota aquática na Amazônia” e “Adaptação climática e Conservação da Biodiversidade
Brasileira baseada em modelos climáticos regionais”, abrem inscrições para a Seleção de Estagiário nível
Graduação. O objetivo é selecionar dois estudantes de graduação, ou recém graduados, para atuarem nas
atividades descritas no item III.
Um resumo do projeto pode ser encontrado em: https://drive.google.com/file/d/1D4M9hufjfegy77-AwJYqPxpRg7LtR-e/view?usp=sharing
O valor mensal da bolsa de Estágio-Graduação será de R$ 400,00 (quatrocentos reais, seguindo a
Tabela de Valores de Bolsas no País sugerida pelo CNPq: http://cnpq.br/no-pais) mensais. As bolsas terão
duração máxima de 12 (doze) meses, a contar do aceite do termo de concessão da bolsa pelo CNPq.
II- Pré Requisitos Gerais:
- Ser estudante do curso de Ciências Biológicas (licenciatura ou bacharelado), cursos de áreas afins
ou recém-formado;
- Ter disponibilidade para a dedicação de 20h semanais em atividades no laboratório;
- Não ser contemplado com outra bolsa acadêmica;
- Ter conhecimento básico em Office (EXCEL, WORD, POWER POINT);
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Obs: Conhecimento de inglês será um diferencial.
III- Obrigações do bolsista:
- Não ter vínculo empregatício;
- Dedicar carga horária necessária para execução das atividades, conforme previsto no cronograma
de atividades do bolsista.
- Apresentar ao coordenador do projeto de pesquisa, conforme prazo estabelecido em edital, o
relatório de atividades contendo os resultados parciais e finais.
- Manter bom desempenho escolar/acadêmico dentro do período de vigência da bolsa.
- Manter atualizado o seu currículo na Plataforma Lattes.
- Fazer a identificação e triagem de material biológico;
- Tabelar dados referentes ao projeto e aos projetos associados;
- Não acumular o recebimento de Bolsa de Pesquisa com quaisquer outras modalidades de Bolsas
de Ensino ou Extensão da UFPA ou de outras instituições, ressalvando-se a possibilidade de acúmulo com
a Bolsa de Pesquisa apenas aos auxílios estudantis ou outros programas sociais da União.
- Entregar o relatório parcial e final no prazo estabelecido pelo coordenador do projeto.
IV- Seleção:
A seleção será feita em três etapas:
1ª Etapa- Entrega dos documentos: Preenchimento do formulário e envio dos arquivos.
2º Etapa- Análise da Prova Escrita: Os interessados deverão redigir uma carta de intenções,
dissertando sobre o interesse de participar do projeto. A carta será considerada a Prova Escrita e deve ser
entregue junto com os demais documentos, pelo formulário online.
3ª Etapa - Entrevista: Os interessados deverão comparecer na data e local especificado no
cronograma (item VIII).
Todas as fases dessa seleção são eliminatórias. Os candidatos que deixarem de enviar qualquer dos
documentos listados no formulário, ou faltarem na entrevista serão automaticamente eliminados.
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V- Cálculo para a nota final:
O cálculo da nota final será feito da seguinte forma:
(Prova escrita) + (entrevista) / 2
Serão considerados os seguintes critérios em caso de empate entre dois ou mais candidatos:
- Maior nota na prova escrita.
- Maior nota na entrevista.
- Maior coeficiente de rendimento (consta no histórico).
- Maior pontuação curricular.
- Menor quantidade de reprovações durante o curso.
- Candidato que possui maior idade.
VI- Formulário de inscrição:
Os candidatos deverão preencher o formulário online e carregar os documentos no formato
especificado, no link: https://forms.gle/aExMfzmcVquMYy9o8 . Antes de preencher o formulário,
certifique-se que já enviou todos os documentos obrigatórios para inscrição.
VII- Divulgação do resultado e implementação das Bolsas:
O resultado final será divulgado no site do LABECO
(https://comunicalabeco.wixsite.com/labecoufpa). Bem como, publicado no mural de avisos do 3º andar,
de acordo com a data especificada no cronograma (item VIII).

Após a divulgação dos resultados, o coordenador irá fazer o cadastro dos bolsistas na página do
CNPQ. Para a implementação é necessário o candidato aceitar o termo de concessão na página do CNPq.
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VIII- Cronograma:
Ações

Data

1. Lançamento do edital

29/04/19

2. Inscrição e entrega dos documentos online

06 a 10 de maio de
2019

3. Análise da Prova Escrita

10 a 18 de maio de
2019

4. Entrevista (Prédio ICB – LM1, Laboratório de Ecologia e
Conservação)

20 a 23 de maio, a
partir das 9h

5. Resultado final

24de maio

Informações ou esclarecimentos sobre o edital poderão ser obtidos nos seguintes contatos:
labecoufpaic@gmail.com .

Prof. Dr. Leandro Juen
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IX- Anexo I:

Declaração

Eu,

__________________________________________________________________,

comprometo me dedicar e disponibilizar no mínimo 20 horas semanais para as atividades de
bolsista. Comprometo-me a: não ter vínculo empregatício, nem outros trabalhos
universitários remunerados, como monitoria, estágios, bolsa de extensão, entre outros,
cumprindo carga horária mínima de quatro horas diárias; manter atualizado, junto ao
coordenador do projeto todos os dados pessoais e acadêmicos; entregar os relatórios na data
estipulada pelo coordenador.
Caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos, estou
ciente que a bolsa e estágio podem ser cancelados a qualquer momento.

_________________________________________
Assinatura do candidato
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