Grupo de Pesquisa em Economia e Política Florestal

PROCESSO SELETIVO PARA PARTICIPAR DE PROJETO:
DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E ESTRATÉGIAS
POLÍTICAS PARA O CRESCIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE BASE FLORESTAL
Edital No. 01/2018
Seleção de Bolsistas, voluntários e Cadastro de Reserva
O Grupo de Pesquisa de Economia e Política Florestal da Universidade Federal de Santa
Maria, torna pública a abertura do processo seletivo para composição do quadro de
bolsistas e cadastro de reserva do projeto de pesquisa “DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL
ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E ESTRATÉGIAS POLÍTICAS PARA O CRESCIMENTO DA
CADEIA PRODUTIVA DE BASE FLORESTAL” o qual integra o Projeto ESTUDOS DA CADEIA
PRODUTIVA DE BASE FLORESTAL E A RELAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO FLORESTAL,
POLÍTICAS PÚBLICAS E NOVOS MERCADOS VOLTADOS PARA ECONOMIA DE BAIXO
CARBONO, com registro no Portal de Projetos da UFSM sob número 046306.
1. OBJETIVOS DO PROJETO DE PESQUISA:
1.1 - Determinar o potencial econômico, social e ambiental e estratégias políticas
para a cadeia produtiva de base florestal do Sul do Brasil, identificando as
variáveis que envolvem e limitam o desenvolvimento da atividade e
buscando criar estratégias de superação dos gargalos enfrentados pelo setor;
1.2 - Análises a cerca das políticas públicas, ou ausência destas, para o
fortalecimento e crescimento da cadeia produtiva de base florestal;
1.3 - Análise do potencial dos APL de base florestal em diferentes regiões do RS.
2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÕES:
Poderá ser bolsista do presente Edital, estudantes dos Cursos de Engenharia
Florestal, Ciências Econômicas, Agronegócio e Agronomia e que atendam aos seguintes
requisitos:
2.1 - Estar regularmente matriculado como estudante de graduação do 3º
semestre em diante;
2.2 - Não ser bolsista de qualquer outro programa ou projeto, assim como não
possuir vinculo empregatício;
2.3 - Possuir Coeficiente de Rendimento Acadêmico igual ou superior a 7,0 e;
2.4 - Ter disponibilidade para dedicar 10 (dez) horas semanais às atividades do
projeto.
3. DEVERES DO ESTUDANTE BOLSISTA / VOLUNTÁRIO:
3.1 - Zelar pela qualidade acadêmica das atividades do projeto;
3.2 - Participar de todas as atividades do projeto programadas pelo professor
coordenador;
3.3 - Participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão;
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3.4 - Manter bom rendimento no curso de graduação;
3.6 - Publicar ou apresentar em evento de natureza cientifica um trabalho
acadêmico por ano, individualmente ou em grupo;
3.7 - Fazer referência à sua condição de bolsista do Grupo de Pesquisa nas
publicações e trabalhos apresentados e ou publicados.
4. DIREITOS DO ESTUDANTE BOLSISTA / VOLUNTÁRIO:
4.1 - O estudante bolsista receberá mensalmente uma bolsa no valor de R$
400,00;
4.2 - Será aberta 01 (uma) vaga, com direito a bolsa;
4.3 - Caso haja mais alunos aprovados no processo seletivo, estes integrarão o
Projeto como voluntários até o limite de dois (02) que serão gradualmente inseridos
como bolsistas ao ocorrerem vagas.
5. CONDIÇÕES PARA O ESTUDANTE CONTINUAR MEMBRO DO GRUPO DE
PESQUISA:
O estudante bolsista será desligado do grupo nos seguintes casos:
5.1 - Conclusão, trancamento de matrícula institucional ou abandono de curso
de graduação;
5.2 - Desistência de participação no projeto de pesquisa;
5.3 - Rendimento escolar insuficiente;
5.4 - Acumular duas reprovações em disciplinas após o seu ingresso no Grupo de
Pesquisa;
5.6 – Não cumprir as 10 (dez) horas semanais dedicadas ao Grupo de Pesquisa;
5.7 – Não publicar na JAI, anualmente, enquanto estiver participando do Grupo
de Pesquisa;
5.8 – Não cumprir, reiteradamente, os prazo e os cronogramas das atividades
sob sua responsabilidade.
6. INSCRIÇÃO
As inscrições estarão abertas no período de 04 a 11 de junho de 2018.
A inscrição só poderá ser realizada com a entrega dos seguintes documentos:
6.1 - Formulário de inscrição preenchido;
6.3 - Cópia do histórico escolar atualizado;
6.4 – Comprovante de estar regulamente matriculado;
6.5 - Cópia dos documentos de identidade e CPF;
6.6 - Curriculum Vitae no padrão Lattes atualizado, com comprovantes;
Parágrafo único: O currículo, com os comprovantes, poderá ser devolvido em
caso de não ser selecioando;
6.7 - Declaração do candidato comprometendo-se a não possuir qualquer vínculo
empregatício e nem estar recebendo outra modalidade de bolsa enquanto
estiver como membro do Grupo de Pesquisa;
6.8 - Declaração de ciência quanto à carga horária de dedicação ao Grupo de
Pesquisa.
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7. PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO:
7.1 - Preencher o “formulário de inscrição” e as “declarações” que estão em
anexo a este Edital;
7.2 – Reunir todos os documentos e efetuar a inscrição no período informado,
entregando a documentação no Prédio 44-B, Sala 05, no dia 11/06/2018, no horário das
12:30 as 18:00 horas.
8. PROCESSO DE SELEÇÃO:
A seleção dos candidatos será realizada através de três etapas.
8.1 – A primeira etapa consiste na análise do histórico escolar e do coeficiente
de rendimento;
8.2 - A segunda etapa é a aplicação de uma prova sobre uso de ferramentas de
busca na internet e exercício com planilha Excel;
8.3 - Estarão aptos para a terceira etapa os candidatos que obtiverem nota igual
ou superior a 7,0 (sete) na etapa descrita no item 8.2;
8.4 - A terceira etapa é uma entrevista com o Coordenador do Grupo de Pesquisa.
9. CALENDÁRIO:
ATIVIDADE
Lançamento da chamada
Período de inscrição
Aplicação das provas e da Entrevista
Divulgação dos resultados
Interposição de recurso
Efetivação do bolsista junto a GPEF1

1

DATA
04/06/2018
04/06/2018 a 11/06/2018
12/06/2018
13/06/2018
14/06/2018
15/06/2018
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FICHA DE INSCRIÇÃO
DADOS DO ESTUDANTE
Nome:
Curso:

Matrícula:
Período/fase:

CPF:

Desempenho acadêmico (Média) :

Identidade:

Nacionalidade:

Órgão Expedidor/UF:
Estado Civil:

Sexo:.

Endereço Residencial:
Bairro:

Cidade:

CEP:

Telefone:

Cel:

E-mail:

Banco:

Agência Bancária:

Conta Corrente:

DECLARAÇÕES
Declaro que, se for aprovado, renunciarei a quaisquer outras bolsas que estiver recebendo e que
sejam incompatíveis com esta a que estou me candidatando. Bem como declaro não ter nenhum
vinculo empregatício.
___________________________, ___

___/___/_________

___________________________
Assinatura do estudante

Declaro que disponho de ___ ( __________ horas) semanais para dedicação ao presente Projeto de
Pesquisa/Grupo de Pesquisa e que cumprirei todas as responsabilidades constantes no plano de
trabalho.
___________________________, ___

___/___/_________
___________________________
Assinatura do estudante

Av. Roraima nº 1000 Prédio 44-B Sala 15
Campus Universitário – UFSM
97.105-900 – Camobi – Santa Maria
Fone: (55)3220-9564 – (55)9994-7903 – (51)9997-1597
Email: fariasufsm@gmail.com

