RE-RATIFICAÇÃO SELEÇÃO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM
PROJETO DE EXTENSÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº
015/2022
MODALIDADE:
ANÁLISE
CURRICULAR E ENTREVISTA NO ÂMBITO
DA FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E CULTURAL, NA FORMA
ABAIXO.
O Coordenador do Convênio de Apoio Institucional nº 003/2021, cujo projeto é intitulado
“Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico para otimização e sugestão de
talhonamento ótimo de áreas para produção florestal” vem por meio deste, informar a alteração
das datas de execução do cronograma do processo seletivo simplificado n° 015/2022, conforme
exposto nas informações abaixo.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Para participar do Processo Seletivo os interessados deverão enviar currículo atualizado
(máximo cinco páginas), atestado de matrícula com CRA que se encontrem regularmente
matriculados em um dos cursos: Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola ou Agronomia;
declaração assinada de que terá disponibilidade para cumprir a carga horária semanal de 20
horas, Comprovação de Pré-Requisitos através do Histórico Escolar disponível no SIG-UFLA
(Sistema Integrada de Gestão da UFLA) para o endereço: recrutamento@fundecc.org.br, entre os
dias 07/03/2022 e 27/03/2022. Assunto: Candidato Bolsa de Iniciação Científica n° 015/2022.
2. DAS VAGAS
2.6. A previsão de contratação é em abril de 2022 por (6) seis meses.

3. DA SELEÇÃO
3.1 O processo de classificação se dará conforme análise de currículo (50 pontos) e entrevista
(50 pontos), totalizando o máximo de 100 (cem) pontos; 3.2. A primeira fase (eliminatória) será
a análise do currículo a ser realizado entre os dias 28/03/2022/ a 30/03/2022. Serão convocados
para a segunda etapa (entrevista técnica) o limite de até 5 candidatos.
3.3 A segunda fase (eliminatória e classificatória) será a entrevista técnica no qual ocorrerá
remotamente por Google Meeting, Skype, Hangouts ou outra plataforma similar a ser agendadas
com o Coordenador do projeto, entre os dias 31/03/2022 a 01/04/2022. O link da plataforma
escolhida será disponibilizado ao candidato no e-mail informado no currículo, juntamente com a
confirmação da data e horário da entrevista.

4. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
4.1. O resultado final com a classificação dos candidatos, será divulgado no site da FUNDECC
(http://www.fundecc.org.br/) até 04/04/2022.

Lavras, 16 de março de 2022.
Profº. Ph.D. Mayron César de Oliveira
Moreira Coordenador do Convênio 003/2021

