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EDITAL 01/2019 – FACULDADE DE GEOFÍSICA
SELEÇÃO DE BOLSISTA ESTAGIÁRIO
A Faculdade de Geofísica - FAGEOF torna pública a seleção de Bolsista Estagiário, para atuação
junto Faculdade de Geofísica, de acordo com as condições definidas adiante.
1. Requisitos
1.1. Ser aluno dos cursos de Serviço Social, Administração, Estatística, Ciência da computação,
Jornalismo, Psicologia, Arquivologia, Letras, Pedagogia ou Biblioteconomia, preferencialmente
no turno noturno.
1.2. Está cursando entre o 3º e o antepenúltimo semestre do curso.
1.3. Possuir conhecimento básico de informática.
1.4. Não possuir vínculo empregatício.
1.5. Não ter sido bolsista (bolsas estágio) da PROAD por 2 anos.
2. Carga Horária
2.1. O bolsista contratado terá que dedicar ao estágio 20 horas semanais (4 horas diárias), no
turno demandando pela FAGEOF.
3. Valor da Bolsa
3.1. O valor mensal da bolsa será de R$364,00, mais auxílio-transporte no valor de R$132,00.
4. Início das Atividades
4.1. O Bolsista selecionado poderá ser chamado para iniciar as atividades na FAGEOF a partir
de Março de 2019.
4.2. O bolsista será chamado para iniciar atividades de acordo com a ordem de classificação no
processo seletivo.
4.3. O resultado da seleção terá validade até Fevereiro de 2020, podendo ser renovado por
mais 1 ano, caso o candidato nunca tenha sido bolsista via PROAD. O candidato classificado,
mas não chamado em março de 2019, poderá vir a ser chamado para a contratação em data
posterior, dependendo das demandas que vierem a existir na FAGEOF e da disponibilidade do
candidato para o turno demandado.
5. Calendário:
5.1. Inscrições para bolsa: de 18 de Fevereiro até dia 25 de Fevereiro de 2019.
5.2. Entrevista: 27 de Fevereiro de 2019, a partir das 14 horas, na secretaria da Faculdade de
Geofísica, localizada dentro do Instituto de Geociências da UFPA, no andar térreo.
5.3. Resultado: 28 de Fevereiro de 2019.
6. Documentos Necessários para Inscrição
6.1. Cópia de comprovante de matrícula.
6.2. Histórico Escolar com CRG.
6.3. Curriculum vitae (cadastrado na Plataforma Lattes).
7. Procedimento para Inscrição
7.1. O candidato deverá enviar os documentos definidos no item 6, acima, para o e-mail
cggf.ufpa@gmail.com
8. Processo de Seleção
8.1. Etapa 1 (Eliminatória): Análise do desempenho acadêmico baseado no histórico escolar.
Serão selecionados na Etapa 1 os alunos com CRG maior ou igual a 7,0. Para efeito de
desempate de candidatos com o mesmo CRG, serão consideradas as atividades acadêmicas
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registradas no curriculum vitae. Apenas os candidatos selecionados na Etapa 1 realizarão a
Etapa 2 do processo de seleção.
8.2. Etapa 2 (Classificatória): Entrevista.
9. Número de Vagas
9.1. Pelo menos 1 vaga será aberta para preenchimento a partir de Março.
Tal vaga será preenchida segundo a ordem de classificação, área de formação do candidato e
disponibilidade de atender ao turno demandado pela FAGEOF.
10. Observações
10.1. Os resultados de cada etapa serão divulgados no e-mail dos candidatos selecionados
para a entrevista.
10.2. Caberá à Direção da FAGEOF decidir sobre questões não previstas neste Edital.
10.3. Caso a FAGEOF avalie que as atividades e atribuições do aluno bolsista não estejam
sendo cumpridas com esmero e dedicação, o vínculo de estágio com o mesmo será rompido.
Belém, 18 de fevereiro de 2019.
Profº. Drº. José Jadsom Sampaio de Figueiredo
DIRETOR DA FAGEOF

