UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
OBSERVATÓRIO DOS VALES E DO SEMIÁRIDO MINEIRO
ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DE DEFESA AMBIENTAL E SOCIAL

Edital 001/2019 - Observatório
Seleção de bolsistas e voluntários para Projetos de Iniciação Científica

Diamantina, 08 de julho de 2019

1) Apresentação
O Observatório dos Vales e do Semiárido Mineiro (grupo interdisciplinar de pesquisa,
ensino e extensão) por meio do Acordo de Cooperação Técnica PRPPG nº03/2018
celebrado entre a UFVJM e a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social
(AEDAS), publica chamada para seleção de bolsistas e voluntários para projetos de
iniciação científica (IC), com foco de atuação no Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico (P&D) “D 0632 VEREDAS SOL E LARES – UMA ALTERNATIVA PARA
O MÚLTIPLO APROVEITAMENTO ENERGÉTICO EM RESERVATÓRIOS DE
USINAS HIDRELÉTRICAS NA REGIÃO DO SEMIÁRIDO MINEIRO” coordenado
pela AEDAS, com financiamento por meio de edital público da Companhia Energética de
Minas Gerais (CEMIG),

2) Requisitos gerais
a. Estudante de cursos de graduação da UFVJM;
b. Coeficiente de rendimento acadêmico acima de cinquenta (50) pontos;
c. Disponibilidade de 12 a 20 horas semanais para bolsistas e de oito (8) horas
semanais para voluntários;
d. Disponibilidade para participar de atividades de formação fora de
Diamantina, com duração de cinco dias, a cada seis meses (agendadas
previamente);
e. Disponibilidade para dedicação presencial de pelo menos 12 horas semanais
(bolsista) e 4 horas semanais (voluntário) no Campus JK – UFVJM, em
horários a serem definidos com orientador e equipe;
f. A bolsa tem previsão de início em 01 de agosto de 2019 com expectativa de
duração de 12 meses, sendo submetida a renovação a cada três meses,
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condicionada a entrega de proposta de projeto de pesquisa (com plano de
trabalho) (ao 3º mês), de relatório parcial (ao 6º mês) e de relatório final (ao
12º mês);
g. A definição, elaboração e execução dos projetos de pesquisa de IC serão
vinculados ao Projeto Veredas Sol e Lares e orientados por docentes do
Observatório dos Vales e do Semiárido Mineiro;
h. A contratação envolve atuação em atividades de ensino, pesquisa e extensão
com foco na região da bacia do rio Jequitinhonha e do rio Pardo;
i. A bolsa tem caráter transitório, é isenta de imposto de renda e não gera
vínculo empregatício, não é acumulável com bolsas de outros programas
(exceto bolsa permanência/PROACE);

3) Das vagas


03 vagas para estudante-bolsista



04 vagas para estudante-voluntário

4) Inscrições
Os interessados devem encaminhar os seguintes documentos para o e-mail do
Observatório: observatoriovale@gmail.com
a) Histórico Escolar de Graduação, gerado no SIGA
b) Carta de Intenção, incluindo seguintes temas: Escreva brevemente sua trajetória de
vida (de onde vem, qual curso e período, perspectivas); você já participou de algum
projeto? Descreva brevemente o tema, período de participação e principais contribuições
para sua formação; explique os motivos do seu interesse neste edital. Indique quais dias da
semana você tem disponibilidade para encontros presenciais do projeto.

5) Dos critérios de seleção
O processo de seleção será realizado em duas etapas:


Etapa 1 - Análise do histórico escolar (3 pontos) e da Carta de Intenção (8 pontos),
com caráter eliminatório e classificatório;
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Etapa 2 - Realização de Entrevista (14 pontos), com caráter classificatório. Aptos
somente os candidatos com nota igual ou superior a seis (06) na Etapa 1.
A divulgação da lista final será por ordem de classificação, sendo suprida

inicialmente as vagas para bolsistas e, em seguida, as vagas para voluntários. Os demais,
em caráter excedente, serão incluídos no cadastro reserva do Observatório.

6) Cronograma
Divulgação Edital de Seleção

08 julho

Inscrições

08 a 10 de julho (até meio-dia)

Etapa 1 – Análise histórico escolar e carta de
intenções

10 de julho

Divulgação (por e-mail dos inscritos) do
resultado da Etapa 1

11 de julho

Convocação para Etapa 2

11 de julho

Realização Etapa 2

12 de julho

Resultado final

15 de julho

Documentação para contratação

Até 25 de julho

Profa. Dra. Aline Weber Sulzbacher
Docente da FIH/UFVJM, Pesquisadora e Coordenadora do
Observatório dos Vales e do Semiárido Mineiro
Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino e Extensão

observatorio@ufvjm.edu.br
observatoriovale@gmail.com
Registro CNPq: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6690508911150481
+55 (38) 3532 1200 - VOIP 8688
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