
Edital de Seleção de Bolsista de Iniciação Científica - CNPq - 2022-2023 

 

O Laboratório de Genética do Instituto de Ciências Biológicas torna torna público que 

realizará Processo Seletivo Simplificado para Bolsista de Iniciação Científica (CNPq) em 

acordo com os termos do Edital Unificado PIBIC/CNPq, PIBIC-Af/CNPq, PIBITI/CNPq, 

PROBIC/FAPERGS e PROBITI/FAPERGS 2022. 

O bolsista atuará no projeto “Detecção de variantes de Sars-Cov-2 circulantes em 

Rio Grande /RS” sob orientação da Profa. Gabriela Pasqualim, e receberá bolsa no valor 

de R$ 400,00 por um período de até 12 meses  

 

Inscrições: 

São requisitos para a inscrição: 

- Ser aluno matriculado e frequente em curso de graduação da FURG.   

- Não ter reprovação em disciplinas afins com o projeto de pesquisa. 

- Não estar no último semestre do curso. 

- Ter currículo cadastrado e atualizado na plataforma Lattes. 

- Ser titular de Conta Corrente no Banco do Brasil.  

- Não possuir qualquer outra bolsa, interna ou externa a FURG, estágio remunerado 

ou ter qualquer outro tipo de vínculo empregatício, durante a vigência da bolsa. Não 

será considerado acúmulo a manutenção simultânea desta bolsa com auxílios de 

natureza assistencial, de manutenção ou de permanência 

As inscrições devem ser realizadas de 29/08/2022 a 01/09/2022 às 13:00 com o 

envio para o email gpasqualim@gmail.com dos seguintes documentos:  

 - Carta de intenções com no máximo 1 página, com a descrição da motivação para 

participação no projeto, conhecimentos, habilidades e experiências prévias. 

- Currículo Lattes atualizado 

- Histórico Acadêmico atualizado e emitido pelo Sistema da FURG 

 

Seleção: 

 O processo seletivo será realizado por meio da análise do histórico acadêmico e 

carta de intenções, disponibilidade de horários e desempenho na entrevista.  

 As entrevistas serão realizadas em 01/09/2022, a partir das 14h, no Laboratório 

de Genética, Bloco 5 do ICB (Botânica, Genética e Ecologia), Campus Carreiros. A ordem 

das entrevistas será enviada por email aos candidatos. 

 O resultado da seleção será enviado por email aos candidatos em 02/09/2022 

 

Cronograma: 

Período de inscrições 29/08/2022 a 01/09/2022, às 13:00 

Entrevistas 01/09/2022 a partir das 14h 

Resultado 02/09/2022 

Indicação do bolsista no Portal 02/09/2022 

 

 

Profa. Dra. Gabriela Pasqualim 

Laboratório de Genética / ICB / FURG 


