
BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
 EM PROJETO DE PESQUISA 

“QUALIDADE DA MADEIRA DE FLORESTAS PLANTADAS VISANDO USO 
MÚLTIPLO”

PROCESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO  Nº  01/2021, 
MODALIDADE: ANÁLISE DE HISTÓRICO ESCOLAR E 
ENTREVISTA  NO  AMBITO  DA  FUNDAÇÃO  DE 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL, NA 
FORMA ABAIXO.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Para participar do Processo Seletivo os interessados deverão 
enviar histórico escolar e declaração assinada de que terá disponibilidade para cumprir a 
carga horária semanal de 12 horas, para o endereço eletrônico: jtlima@ufla.br.

1.2. O período de recebimento dos documentos será entre os dias 
13 e 16 de agosto de 2021, até as 18h. impreterivelmente. Assunto: Candidato Bolsa IC 
Projeto QUALIMAD/nome.

1.3.  Não será  aceito  qualquer  tipo  de  documento  fora  do  prazo 
previsto, nem via postal.

1.4. O Coordenador Prof. José Tarcísio Lima excluirá do processo 
seletivo aquele que não preencher os requisitos exigidos neste edital.

2. DAS VAGAS

2.1. Das vagas disponíveis: (1) uma vaga para Bolsista de Iniciação 
Científica alocado em Lavras/MG;

2.2.  As atribuições  do bolsista  serão:  a)  Execução  de atividades 
laboratoriais; b) Tabulação de dados, c) Revisão de literatura e redação de documentos 
técnico  científicos  sob  supervisão  do  orientador;  d)  Elaboração  de  relatórios  de 
atividades realizadas mensalmente e trabalhos técnicos; e) Apoio às atividades inerentes 
à Iniciação Científica solicitadas pela Coordenação do projeto.
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2.3. Serão aceitas apenas candidaturas de estudantes de graduação 
em Engenharia Florestal, regularmente matriculados na Universidade Federal de Lavras 
que tenham sido aprovados na disciplina Anatomia da Madeira.

2.4. As bolsas serão de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais e a 
jornada de trabalho será de 20 (vinte) horas semanais. O valor da bolsa não poderá ser 
reajustado no período.

2.5 A previsão do período da bolsa serão 9 (nove) meses.

3. DA SELEÇÃO

3.1.  A  seleção  será  realizada  com  base  no  atendimento  das 
exigências descritas no Item 2, histórico escolar e entrevista técnica;

3.2.  As  entrevistas  técnicas  serão  realizadas  remotamente  por 
Google Meeting, Skype, Hangouts ou outra plataforma similar, a serem agendadas com 
o  Coordenador  do  projeto.  O  link  da  plataforma  escolhida  será  disponibilizado  ao 
candidato no e-mail  informado no currículo,  com antecedência mínima de 24 horas, 
juntamente com a confirmação da data e horário da entrevista.

3.4.  Os  candidatos  que  obtiverem  rendimento  abaixo  de  70%, 
conforme critérios de avaliação do rendimento acadêmico e da entrevista técnica, serão 
automaticamente desclassificados do processo seletivo;

3.5.  O resultado da seleção será divulgado pela FUNDECC no dia 
20/08/2021;

3.6. Não haverá, em hipótese alguma, possibilidade de interposição 
de recursos ao resultado da entrevista.

3.7. Após a seleção e implementação da bolsa, caso o selecionado 
não  esteja  cumprindo  a  carga  horária  semanal  e  desenvolvendo  as  atividades 
relacionadas  às  atribuições  da  vaga,  o  bolsista  será  desligado  e,  em  seguida,  será 
convocado o próximo na lista de classificação.

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1.  O  Processo  seletivo  simplificado  será  realizado  pelo 
Coordenador do Projeto intitulado "Qualidade da madeira de florestas plantadas visando 
uso múltiplo" 
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4.2.  O  horário  de  trabalho  será  estabelecido  com  base  na 
disponibilidade  de  20  horas  semanais.  Isso  se  dará  em  comum  acordo  com  o 
Coordenador do projeto e poderá ser alterado ao longo do tempo.

4.3. O bolsista selecionado não poderá acumular bolsa de iniciação 
científica com agências de fomento à pesquisa.

Lavras, 13 de agosto 2021

José Tarcísio Lima
Coordenador do Projeto
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