
RE-RATIFICAÇÃO SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PÓS DOUTORADO NA UFLA  |
CONVÊNIO 241/2021

O Coordenador do Convênio de Apoio Institucional nº 241/2021, cujo projeto é intitulado
“Execução de projeto de pesquisa, capacitação, ciência de dados e inovação para a
implementação de novas tecnologias voltadas para geologia e recursos minerais, gestão
territorial, hidrologia e hidrogeologia”, no uso de suas atribuições, informa a prorrogação da
inscrições para seleção de candidato a Bolsa de Pesquisa pelas condições estabelecidas neste
Edital.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Para participar do Processo Seletivo os interessados deverão enviar currículo atualizado
(máximo cinco páginas) e declaração assinada de que terá disponibilidade para cumprir a carga
horária semanal de 40 horas, para o endereço: recrutamento@fundecc.org.br, entre os dias
25/02/2022 e 03/04/2022. Assunto: Candidato Bolsa de Pós-doutorado n° 011/2022.

2. DAS VAGAS

2.6. A previsão de contratação é em Abril/2022 por 12 meses, podendo ser prorrogável por mais
24 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
04/04/2022 e 06/04/2022. 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, no dia 07/04/2022. 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/) a partir do dia 08/04/2022.

Lavras, 28 de março de 2022

Profº Dr.. Luiz Roberto Guimarães Guilherme
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