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Grupo de pesquisa em Economia e Polí�ca Florestal 

Edital de Seleção de Bolsistas de Pesquisa para o projeto “CADEIA PRODUTIVA 
DE BASE FLORESTAL E NOVOS MERCADOS VOLTADOS PARA 

ECONOMIA DE BAIXO CARBONO” 
para o período de 10/08/2022 a 19/08/2022. 

 
A Universidade Federal de Santa Maria, através projeto “CADEIA PRODUTIVA DE 
BASE FLORESTAL E NOVOS MERCADOS VOLTADOS PARA ECONOMIA 
DE BAIXO CARBONO”, torna pública a abertura de inscrições para seleção de 02 
bolsas de PESQUISA da UFSM, para alunos de graduação do curso de Engenharia 
Florestal, Biologia e Engenharia Química da UFSM. 
 
1. DAS INSCRIÇÕES:  

As inscrições serão realizadas conforme segue:  
a) Data: 10/08/2022 a 19/08/2022 
b) Os interessados devem enviar para o e-mail: economiaflorestal@ufsm.br, com cópia 
em pdf do seu currículo. 
 
2. PROCESSO DE SELEÇÃO  
O processo sele�vo será composto de duas fases: 
a) A primeira fase da seleção se dará pela análise do currículo La�es; 
b) A segunda fase da seleção será cons�tuída por entrevista com o Coordenador do 
Projeto, que tratará do perfil do candidato para pesquisa, empreendedorismo e 
inovação, visando atender as a�vidades do projeto “CADEIA PRODUTIVA DE BASE 
FLORESTAL E NOVOS MERCADOS VOLTADOS PARA ECONOMIA DE 
BAIXO CARBONO”. 
 
3. DAS VAGAS 

O presente edital disponibiliza uma bolsa. 
 
4. DA CARGA HORÁRIA 
O Candidato (a) deverá ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para o 
desempenho de a�vidades rela�vas à Bolsa de Pesquisa. 
 
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os candidatos selecionados deverão providenciar conta corrente, em seu nome, no 
Banco do Brasil para o recebimento de bolsa mensal, no valor de R$ 400,00. Os 
candidatos devem ter seus currículos inseridos na plataforma la�es. Não havendo 
inscrição de candidatos em situação de vulnerabilidade social, conforme o disposto pelo 
Ar�go 3º, inciso II, da Resolução 01/2013 - UFSM, as vagas serão abertas aos demais 
candidatos.  

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Pesquisa do CCR.  
Outras informações podem ser ob�das pelo e-mail economiaflorestal@ufsm.br 
 
 

Santa Maria, 08 de agosto de 2022. 


