
Processo Seletivo Interno para Bolsista de Iniciação Tecnológica – 2022-2023 

 

O Prof. Adalto Bianchini do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal 

do Rio Grande (FURG) torna público a abertura de inscrições para seleção de acadêmicos dos 

cursos de graduação da FURG para Bolsa de Iniciação Tecnológica do CNPq (1 cota). 

 

1. OBJETO 

O presente processo seletivo tem por objeto regulamentar a seleção de acadêmico dos 

cursos de graduação da FURG para atuar como bolsista de Iniciação Tecnológica no projeto 

“Programa de Monitoramento Rede Rio Doce Mar”, coordenado pelo Prof. Adalto Bianchini no 

âmbito do Edital unificado CNPq e FAPERGS 2022-2023. 

 

2. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO 

Prazo de inscrição dos candidatos 28/08/2022 – 31/08/2022 

Avaliação dos candidatos 01/09/2022 – 02/09/2022 

Divulgação do resultado  02/09/2022 

Indicação do bolsista no Portal 05/09/2022 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições devem ser realizadas através do envio de e-mail para adaltobianchini@furg.br. 

 No Campo “assunto” deve ser colocado o nome do projeto para o qual o aluno está se 

candidatando.  

 

Documentos exigidos para inscrição:  

- Carta de intenções (descrever os motivos que levaram o candidato a participar do processo 

seletivo para a bolsa do projeto, bem como das qualificações, habilidades, conhecimentos e 

experiências. Obs: máximo de 2 (duas páginas), fonte Arial 10, espaçamento de 1,5). 

- Comprovante de matrícula atualizado no curso de graduação contendo a grade de horários 

- Currículo Lattes atualizado  

  

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

Análise da Carta de Intenções: será avaliado o interesse, qualificações, habilidades, 

conhecimentos e experiências do candidato, e terá peso de 30% da nota final. 

Histórico Escolar: será avaliada a média das notas do aluno e terá peso de 20% da nota 

final. 

Entrevista: será avaliada a experiência do candidato em relação à participação em projetos 

de Pesquisa e/ou Extensão, conhecimento sobre a área do projeto e disponibilidade de tempo para 
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atender as atividades do projeto, e terá peso de 30% da nota final. O local ou link e horários da 

entrevista será encaminhado para o e-mail do candidato até o dia 01/09/2022. 

Currículo Lattes: será avaliada a produção científica do aluno em forma de participação em 

projetos de pesquisas anteriores com concessão de bolsa de iniciação científica, iniciação 

tecnológica e/ou monitoria, participação em congressos com apresentação de trabalhos, publicação 

de resumos em congressos e artigos científicos; e terá peso de 20% da nota. 

Será dada preferência a estudantes com experiência e atividades relacionadas à temática 

de cada projeto. 

 

5.  DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, CLASSIFICAÇÃO E INDICAÇÃO DO BOLSISTA 

  Os resultados serão informados aos candidatos através de e-mail contendo a classificação 

de todos os candidatos inscritos em cada projeto.  

 O candidato classificado para a cota de bolsa do CNPq deve ser titular de conta corrente no 

Banco do Brasil. 

 

 

 

Prof. Adalto Bianchini 
ICB - FURG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


