
RE-RATIFICAÇÃO SELEÇÃO DE BOLSISTA DE
PESQUISA | CONVÊNIO 199/2020

O Coordenador do Convênio de Apoio Institucional no 199/2020, cujo projeto é intitulado
“Apoio no planejamento, acompanhamento e execução de jornadas de inovação e pesquisas
científicas para a cocriação de soluções tecnológicas voltadas para os usuários dos serviços
da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, para as entidades governamentais, para
o setor produtivo e para a sociedade em geral, aplicando conceitos, metodologias e
ferramentas das áreas de service design, user/customer experience e design thinking a fim de
garantir que o processo de descoberta, entendimento e solução de demandas seja feito a partir
de uma perspectiva pluridisciplinar e dinâmica, atendendo transversalmente as temáticas de:
hidrologia, planejamento de recursos hídricos, operação de reservatórios e eventos críticos,
regulação de recursos hídricos, operação de reservatórios e eventos críticos, regulação de
recursos hídricos, segurança de barragens, fiscalização de recursos hídricos, saneamento
básico e governança de dados”, no uso de suas atribuições, vem por meio deste, informar a
alteração das datas de execução do cronograma do processo seletivo simplificado n°
003/2022, conforme exposto nas informações abaixo.

3.1. As inscrições poderão ser realizadas das 12h de 21/01/2022 às 23h59min de 13/02/2022,

através do envio de currículo, histórico escolar e atestado com CRA (coeficiente de
rendimento acadêmico) para: recrutamento@fundecc.org.br. Assunto: Bolsa de Pesquisa –
Edital 003/2022. O histórico escolar pode ser obtido via Sistema Integrado de Gestão (SIG).

A seleção dos bolsistas ocorrerá em 2 etapas:

4.1. A primeira etapa de caráter eliminatório, será constituída pela análise curricular onde os
candidatos serão selecionados por ordem de classificação em 14/02/2022 e 16/02/2022.

4.2. A segunda etapa, de caráter eliminatório, será constituída de entrevista, a ser realizada por
vídeo conferência, onde serão observadas a experiência, o interesse e comprometimento do
candidato em 17 e 18/02/2022.



6.1. O resultado final com a classificação dos candidatos será divulgado no site da FUNDECC
(http://www.fundecc.org.br/) até 21/02/2022.

Lavras, 09 de dezembro de 2021.


