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EDITAL DE SELEÇÃO N.º 01/2018 

Abertura de inscrições para discentes atuarem no Projeto Caracterização socioeconômica e 

ambiental das comunidades rurais da Chapada do Apodi – RN  

 

O Departamento de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas (DCSAH) por meio do Projeto 

Caracterização socioeconômica e ambiental das comunidades rurais da Chapada do Apodi – 

RN, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital para seleção de 01 (um) 

discente REMUNERADO para atuar nas atividades do projeto de pesquisa, de acordo com as 

condições definidas neste Edital.  

1. DAS VAGAS  

1.1 Encontram-se disponível 01 (uma) vaga para discente bolsista, voltadas para o Projeto 

Caracterização socioeconômica e ambiental das comunidades rurais da Chapada do Apodi – 

RN, sob a Coordenação do professor Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 2.1 As inscrições serão gratuitas e realizadas na modalidade Online, no período de 12 a 13 de 

julho de 2018, até às 23h59min.  

2.2 Os candidatos deverão enviar os documentos da inscrição para o endereço eletrônico 

jorge.filho@ufersa.edu.br, com assunto: EDITAL012018.  

3. DOS DOCUMENTOS  

3.1 Os documentos necessários para a inscrição são os seguintes: 

a) Ficha de inscrição (disponível no anexo deste edital);  

b) Cópia do RG e CPF (não precisa de autenticação); 

c) Histórico Escolar – Graduação;  

d) Currículo Lattes atualizado. 

4. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO  

mailto:jorge.filho@ufersa.edu.br


 Estar regularmente matriculado (a) como estudante do Curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária.  

 Ter disponibilidade para dedicar 12 (doze) horas semanais às atividades do Projeto, 

incluindo finais de semana, quando necessário. 

 Não estar cursando o último período. 

5. DO PROCESSO SELETIVO  

5.1 O processo seletivo será realizado no período 12 a 27 de julho de 2018, conforme 

descrição a seguir:  

PERÍODO AÇÃO e LOCAL 

06 de julho de 2018 Divulgação do Edital 

12 a 13 de julho de 2018 Inscrição, com envio da documentação completa, único 
arquivo zipado para o endereço eletrônico 
jorge.filho@ufersa.edu.br, com assunto: EDITAL012018.  

16 de julho de 2018 Homologação das inscrições. 

20 de julho de 2018 Realização da prova escrita (local: será definido junto a 
homologação das inscrições)- ELIMINATÓRIO.¹ 

23 de julho de 2018. Resultado da prova escrita.  

24 de julho de 2018. Realização da entrevista. 

27 de julho de 2018. Divulgação do resultado da seleção. 
¹ - A prova escrita será sobre a temática de Agrotóxico, Trabalho e Saúde, tendo como referência base: 
RIGOTTO, R.M. Organizadora. Agrotóxicos, trabalho e saúde: vulnerabilidade e resistência no contexto 
da modernização agrícola no baixo Jaguaribe/CE. Fortaleza: Edições UFC; 2011.  

 
5.2 A ausência do candidato para participar de qualquer etapa do processo seletivo, implicará 

na sua imediata exclusão; 

5.3 A nota final corresponderá a média aritmética das notas da prova escrita e da entrevista; 

5.4 O Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) será utilizado como critério de desempate, caso 

haja igualdade nas notas finais. 

 6. DOS RESULTADOS 

6.1 O resultado será divulgado no mural de avisos do Campus da UFERSA em Pau dos 

Ferros/RN e via redes sociais, até o dia 27 de julho de 2018. 

 

 

 
__________________________________ 

Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho 
Coordenação do Projeto Caracterização 
socioeconômica e ambiental das 
comunidades rurais da Chapada do Apodi – 
RN 

 

 
__________________________________ 

Clécida Maria Bezerra Bessa 
Chefia do Departamento de Ciências Sociais 

Aplicadas e Humanas (DCSAH) 



FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome:________________________________________________________________________ 

Filiação:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Endereço completo (rua, nº, bairro, 

CEP):_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

RG: _________________________________ CPF: _________________________________  

Telefone: _________________________ e-mail: _____________________________________  

Curso: ________________________________________Período:____________________. 

 

 

Pau dos Ferros (RN), 06 de julho de 2018. 

 

 (assinatura do candidato) 

 


