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Seleção Bolsista PIBIC
II/2014

O projeto GEF/UNEP/OTCA “Poluição da água da bacia Amazônica”, coordenado por
Fernanda Nascimento, professora pesquisadora do Programa Ciências da Terra, do Instituto de
Engenharia e Geociências da Universidade Federal do Oeste do Pará, torna pública a seleção de
estudantes da UFOPA, para (03) Bolsas PIBIC’s, de acordo com as condições definidas nesta
chamada e no Edital 01/2014 PROPPIT/UFOPA, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica e de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação PIBIC/PIBITI – UFOPA/2013-2014.
Quadro 1
Vaga

Tema

01

1. Caraterização Físico-Química da
Água do Rio Tapajós, do Curso
Situado entre os Municípios de
Belterra e Santarém, Pará,
Amazônia, Brasil.

01

01

Pré-requisito para o candidato

Graduandos da UFOPA que concluíram* as disciplinas das
áreas de Geociências e Química.
(Cursando do 3º ao penúltimo Semestre)
Geociências (Temas 1, 2, 3)
Ciência do Sistema Terra e/ou Introdução a Geociências,
Geologia Geral, Fundamentos de Geociências, Fundamentos de
2. Caraterização Físico-Química
Pedologia e Geologia, demais disciplinas em Geociências.
dos Sedimentos do Rio Tapajós, do
Química (Temas 1, 2,3)
Curso Situado Entre os Municípios
Química Geral e/ou Química Experimental, Química
de Belterra e Santarém, Pará,
Inorgânica, Físico-Química, Química Analítica, Qualidade das
Amazônia, Brasil.
Águas, Laboratório de Química. Demais disciplinas ligadas a
qualidade de água, sedimento, solo.
3. Mapa Geoquímico do Rio
Tapajós, do Curso Situado entre os
Municípios de Belterra e Santarém,
Pará, Amazônia, Brasil.

Geotecnologias (Tema 3)
Sensoriamento Remoto, ou disciplinas afins, Geomorfologia,
com conhecimento nos aplicativos Spring QuantumGis, ArcGis.

* Em caso excepcional : alunos cursando a disciplina podem ser considerados

1. ATIVIDADES A SER DESENVOLVIDAS
- Ver Plano de Atividades de cada tema, como anexo.
2. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA
Para que a bolsa seja implementada são necessários os seguintes documentos:
a) ficha de inscrição do bolsista (modelo próprio da PROPPIT);
b) histórico escolar atualizado;
c) cópia do comprovante de matricula;
d) cópia do RG e CPF;
e) cópia do comprovante de residência;
f) e-mails e telefones atualizados (ficha de inscrição);

g) termo de compromisso do bolsista assinado em três vias pelo bolsista e pelo seu orientador;
h) declaração de que não possui vínculo empregatício e nem está vinculado a outra bolsa (exceto
bolsa permanência);
i) Plano de Trabalho do bolsista;
j) Comprovante de conta corrente (cópia do cartão ou outro equivalente).
Nota Importante:
O bolsista que for contemplado com a bolsa PIBIC deve ser titular de conta corrente no Banco
do Brasil.
3. INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO
A documentação listada no item 3 deverá ser entregue a partir de 31 de julho a 3 de agosto, entre
9 e 12 h e 14 e 18 h. No dia 4, até as 12 h, nas Sala 01 IEG, Campus Tapajós, com a professora
Fernanda Nascimento.
4. SELEÇÃO
Para a seleção serão consideradas a análise Currículo e a Entrevista individual. A entrevista, de
cerca de dez minutos, deverá ser por ordem de chegada, no dia 4/8/2014 no horário da tarde: de
1415 às 1615 horas.
5. AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada por a coordenadora do projeto, considerando-se a análise de currículo
incluindo-se itens como o perfil do candidato, as notas obtidas nas disciplinas pré-requisitos, o
número cursado das disciplinas pré-requisitos, as atividades de ensino, pesquisa e/ou extensão as
quais o candidato já tenha exercido, avaliação qualitativa dos documentos comprobatórios.
A Entrevista considera, basicamente, a compreensão geral na área de conhecimento das
Geociências e Química e a habilidade e desenvoltura em se expressar.
5.1. Condições da avaliação
Serão avaliados os candidatos que:
§ Atenderem aos critérios listados no item 3 do Edital 01/2014 - PROPPITPIBIC/PIBIT 2014/2015 e apresentarem todos os documentos constantes no
item 2 desta chamada.
§ Não acumularem qualquer tipo de bolsa, auxílio ou outra atividade remunerada
que a caracterize como duradoura. Caso selecionado(a), o(a) candidato(a) deverá
ser desligado(a) do programa de bolsa ao qual esteja vinculado.
6. PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados deverão ser divulgados até o dia 05/08/2014, pela manhã. Os discentes
selecionados têm até o dia 5/08/2014 para levar a PROPIT a documentação listada no item 7 do
Edital 01/2014 - PROPPIT- PIBIC/PIBIT 2014/2015, de 2014.
Santarém (PA), 31 de julho de 2014.

Coordenadora do Projeto

