INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
Departamento de Paleontologia e Estratigrafia

EDITAL N. 2, de Abril de 2018
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA BOLSISTAS

O Projeto “Estudo Geológico Integrado da Formação Mucuri, Bacia do Espírito
Santo” torna pública a abertura de inscrições para o processo seletivo simplificado para
bolsista de Iniciação Científica nível graduação, em atividades relacionadas a petrografia
sedimentar, e para alunos de pós-doutorado em paleontologia, com enfoque em
palinomorfos, para atuação na equipe multidisciplinar de desenvolvimento do Projeto.
Atendendo a Decisão N. 210/2017 do Conselho Universitário da UFRGS, conforme
apresentado abaixo:

Vaga

Código
IC

Horas
Semanais
20h

Valor
(R$)
500,00

Iniciação
Científica

Período de
Vigência
Imediato
até
dezembro
De 2018
De junho a
novembro
de 2018

Requisitos
mínimos
Graduando em
Geologia UFRGS

Atividades

Pósdoutorado 1

P4

10h

4.380,00

Doutor diplomado
em ciências

4.380,00

De junho a
novembro
de 2018

Doutor diplomado
em ciências

4.380,00

De junho a
novembro
de 2018

Doutor diplomado
em ciências

Desenvolvimento
de pesquisa na
área de
palinomorfos Significado
palinoflorístico do
gênero Classopollis
Desenvolvimento
de pesquisa na
área de
palinomorfos Análise do
comportamento dos
constituintes da
matéria orgânica
particulada
Desenvolvimento
de pesquisa na
área de
palinomorfos Identificação
taxonômica de
palinomorfos guias
em termos
bioestratigráficos

Pósdoutorado 2

P4

10h

Pósdoutorado 3

P4

10h

Iniciação Científica
em Petrologia
Sedimentar
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As atividades serão realizadas exclusivamente no âmbito do Projeto Mucuri (disponível no
portal da pesquisa da UFRGS), e a remuneração será na forma de bolsa de pesquisas, a ser
paga com recursos do projeto, sob as regras da Decisão N.211/2017 do Conselho
Universitário da UFRGS.

A implementação das vagas seguirá os seguintes passos:
1. Entrega de currículo na secretaria do Pós-Graduação em Estratigrafia, prédio 43137,
sala 201, em horário comercial.
2. O currículo deve compreender os seguintes itens:
2.1. Para a vaga IC – histórico do curso de Geologia UFRGS, atualizado na presente
data. Currículo com atividades de pesquisa, publicações e apresentações em
eventos realizados.
2.2. Para as vagas P4 – Diploma de doutorado em ciências (emitido por programa ou
curso de pós-graduação em Geociências, Geologia, Biociências ou afins,
reconhecido pela CAPES), e conhecimento em palinologia de sedimentos préCenozoicos:

processamento

laboratorial

e

análise

bioestratigráfica

e

paleoambiental. Plano de pesquisa de pós-doutoramento em formato UFRGS,
currículo lattes atualizado impresso, com atividades de pesquisa, publicações e
apresentações em eventos realizados. Sumário descritivo do mestrado e do
doutorado realizados.
3. O prazo de entrega dos currículos é de 9 a 12 de Abril de 2018.
4. Os currículos serão avaliados por uma comissão de professores docentes
pesquisadores do Projeto Mucuri (etapa 1). A avaliação dos currículos compreenderá
o atendimento aos requisitos mínimos e qualificações desejáveis. Será estabelecida
uma seleção máxima de 3 candidatos por vaga para a próxima etapa.
5. A divulgação dos candidatos selecionados na etapa 1 será feita por e-mail no dia 13
de abril (conforme e-mail nominado na documentação entregue) para todos os
candidatos inscritos, e juntamente será marcada a entrevista a ser realizada no dia
16 de abril de 2018, em horário especificado na mensagem enviada. A entrevista
compreenderá avaliação técnica, conhecimento e experiência nas atividades
especificadas para as atividades do projeto, e será realizada por um professor
docente pesquisador do Projeto Mucuri.
6. Será divulgado por e-mail a lista de candidatos selecionados para a vaga, para todos
os candidatos que realizarem a entrevista. O candidato selecionado será chamado
para entrega da documentação necessária, assinatura das minutas de termos de
bolsa e cadastramento na equipe executora por e-mail no dia 17 de abril de 2018.
7. As atividades do bolsista selecionado iniciarão em imediato após o término do
processo seletivo para a posição IC, e na data de 1 de junho de 2018 para as
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posições P4. O candidato selecionado somente terá seu termo de bolsa assinado
pelo coordenador e pela fundação após análise de vínculo e autorização da
AUDIN/UFRGS para sua participação no projeto.
8. Os casos omissos serão tratados pela comissão de docentes pesquisadores do
Projeto Mucuri.

Porto Alegre, 5 de abril de 2018.
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