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PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA PICI E PIVIC – 2022.1 

 

 

Os projetos de pesquisa Sistemas construtivos inovadores e seus documentos de avaliação 

técnica; e Inteligência artificial na engenharia civil - UFERSA/CMPF, torna público o 

processo seletivo com disponibilidade de 03 (três) vagas para bolsista e demais vagas para 

trabalho voluntário/cadastro de reserva.  

1. Das vagas  

1.1. Vagas para os seguintes planos de trabalho: 

a) Revisão sistemática da literatura sobre as aplicações das telhas solares na área de 

construção civil na engenharia civil: 1 vaga com bolsa (PICI) e 1 trabalho 

voluntário/cadastro reserva;  

b) Análise do potencial de desmonte de sistemas construtivos inovadores: 1 vaga com 

bolsa (PICI) e 1 trabalho voluntário/cadastro reserva;  

c) Evolução e principais materiais dos sistemas construtivos inovadores: 1 cota PIVIC 

(voluntária) e 1 trabalho voluntário/cadastro reserva;  

d) Inteligência artificial aplicada a engenharia civil - 1 vaga  para cadastro reserva. 

 

1.2. Para as vagas com bolsa remunerada precisa atender os requisitos especificados no 

edital PROPPG 16/2022: Programa institucional de bolsas de iniciação científica da 

UFERSA. 

 

 

2. Das inscrições: 

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 10 a 12 de agosto de 2022, através do 

formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv1-

D6RLdk4vV_mykntPw2K7J5Brc77JIRzxsA48aosRqB6g/viewform?usp=pp_url 

 

2.2. Poderão se inscrever os alunos dos cursos do CMPF da UFERSA que:  

• Estiverem com matrícula ativa nos cursos de BICT (a partir do 4º período) ou 

Engenharia Civil; 

• Possuírem Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) médio igual ou superior a 6,0 

(sete) no semestre em vigor; 

 

2.3. Os candidatos que não atenderem aos critérios acima, terão suas inscrições 

indeferidas no processo seletivo.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv1-D6RLdk4vV_mykntPw2K7J5Brc77JIRzxsA48aosRqB6g/viewform?usp=pp_url
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3. Da Seleção: 

3.1. A seleção será feita de acordo com duas etapas, sendo:  

3.1.1. Primeira Etapa: Análise do Histórico Escolar, contabilizando a pontuação do 

IRA, constante no histórico.  

3.1.2. Segunda Etapa: Entrevista realizada remotamente, com data e horário a ser 

definido e enviado aos aprovados na primeira etapa. 

 

4. Da Classificação:  

A classificação dos candidatos inscritos será feita de acordo com o IRA, sendo os 12 

primeiros colocados classificados para a Segunda Etapa.  

 

5. Dos Resultados:  

Todos os resultados do processo seletivo serão publicados na página da UFERSA, Campus 

Pau dos Ferros (https://paudosferros.ufersa.edu.br/). 

  

6. Cronograma do Processo Seletivo:  

a) Lançamento do edital: 10 de agosto de 2022;  

b) Inscrições: de 10 a 12 de agosto de 2022;  

c) Resultado da primeira fase: até o dia 16 de agosto de 2022;  

d) Entrevista com os aprovados na primeira fase: data a ser definida;  

e) Resultado: até o dia 22 de agosto de 2022. 

 

                                                           

Pau dos Ferros/RN, 10 de agosto de 2022. 
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