
 

 

                                   

 

EDITAL Nº 01/ 2021  

Edital de Seleção de Bolsistas de Iniciação Científica 

 

O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Recuperação de Áreas Degradadas 

(NEPRADE/UFSM), torna pública a abertura de inscrições para seleção para bolsa de 

iniciação científica do projeto RestauraPampa: plano de recuperação de áreas 

degradadas em unidades de conservação do bioma Pampa”, desenvolvido com apoio 

financeiro do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) e Projeto GEF-Terrestre. 

Estão aptos a concorrem à vaga acadêmicos e acadêmicas dos cursos de graduação em 

Engenharia Florestal e Ciências Biológicas, da UFSM campus de Santa Maria. 

 

1. OBJETO  

O presente Edital tem por objeto regulamentar a seleção para bolsista de iniciação 

científica junto ao Projeto “RestauraPampa: plano de recuperação de áreas 

degradadas em unidades de conservação do bioma Pampa” 

 

2. CRONOGRAMA 

Atividades Período 

2.1 Inscrições 01 a 10/11/2021 

2.2 Homologação das inscrições 12/11/2021 

2.3 Entrevistas com os candidatos 15 a 17/11/2021 

2.4 Resultado 19/11/2021 

2.5 Início das atividades junto ao projeto 01/12/2021 

 

 



 

3. DAS VAGAS 

3.1 Há disponibilidade de 01 vaga para bolsista de Iniciação Científica; 

3.2 O valor da bolsa é de R$ 400,00 mensais; 

3.3 A vigência da bolsa é de 06 meses, podendo ser prorrogada por igual período. 

 

4. DOS REQUISITOS 

4.1 São requisitos para participação no processo seletivo: 

a) Não dispor de outra bolsa institucional; 

b) Estar cursando Engenharia Florestal ou Ciências Biológicas na UFSM – Campus 

de Santa Maria; 

c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais para desenvolver atividades referentes 

ao projeto. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES  

5.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente através do endereço postal 

restaurapampa.neprade@gmail.com, no período de 01 a 10 de novembro de 2021.  

5.2 Os interessados devem enviar os seguintes documentos em formato PDF: 

a) Comprovante de matrícula atualizado; 

b) Histórico escolar; 

c) Currículo lattes. 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

6.1 O processo seletivo ocorrerá em duas etapas: 

a) Etapa 1 – Análise documental; 

b) Etapa 2 – Entrevistas com os candidatos que forem aprovados na Etapa 1. As 

entrevistas serão realizadas de 15 a 17 de novembro e terão duração máxima de 

15 min por candidato. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Cabe à coordenadora do Projeto a definição dos requisitos para seleção do 

bolsista, a realização da avaliação e seleção dos bolsistas. A seleção do bolsista é 
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prerrogativa do Coordenador e equipe do Projeto e será de sua inteira responsabilidade, 

respeitando a Chamada de Projetos 06/2020 – Projeto GEF Terrestre. 

7.2 O bolsista poderá ser desligado de sua função, a qualquer tempo, em qualquer 

momento, pela coordenação do projeto, ou por solicitação do próprio bolsista.  

7.3 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail: 

restaurapampa.neprade@gmail.com.  

 

 

Santa Maria, 29 de outubro de 2021. 

 

 

______ ________ 

Profª Drª Ana Paula Moreira Rovedder 
Coordenadora do Projeto 
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