
 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

NÃO REMUNERADO 

 

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler – RS (FEPAM), em 

parceria com o curso de Engenharia Hídrica da Universidade Federal de Pelotas, abre 

processo seletivo para estágio não remunerado na FEPAM. 

 

1. Do estágio 

1.1. O período do estágio compreenderá os meses de outubro, novembro e dezembro de 

2018. 

1.2. Serão selecionados dois (2) alunos. 

1.3. O estagiário deverá atuar na área de Águas Subterrâneas, auxiliando em algumas 

atividades como: 

• Realizar o diagnóstico dos poços artesianos e freáticos na Bacia Hidrográfica da 

Barragem Santa Bárbara (BHBSB) e seu entorno, mediante levantamento (coleta) 

de informações junto ao sistema de outorgas (poços cadastrados) SIOUT e SIAGAS; 

• Preparar um questionário e/ou ficha cadastral para coletar informações sobre os 

poços não cadastrados; 

• Participar de vistorias (saídas a campo) a fim de identificar e coletar coordenadas 

geográficas dos poços não cadastrados, coletar informações dos poços não 

cadastrados (e se possível do proprietário da terra) a fim de alimentar o banco de 

dados, além de auxiliar na amostragem de água dos poços para análise qualitativa; 

• Auxiliar na preparação de um banco de dados para aplicação de um modelo de 

estimativa de Vulnerabilidade de Aquífero; 

• Realização de um relatório técnico que descreva os resultados atingidos nas 

atividades supracitadas. 

 

2. Dos requisitos 

2.1. Estar cursando graduação em Engenharia Hídrica; 

2.2. Estar apto à realização do estágio curricular obrigatório; 

2.3. Ter pelo menos a quarta-feira e quinta-feira (manhã e tarde) livre; 

2.4. Ter conhecimentos práticos relativos a softwares de geoprocessamento; 

2.5. Ter conhecimentos básicos relativos a águas subterrâneas. 



 

 

 

 

 

 

3. Local e período das inscrições 

Secretaria do curso de Engenharia Hídrica (sala 125 - Campus Porto), no período de 31/08 a 

04/09, das 14h00min às 18h00min. 

 

4. Documentação para inscrição 

• Currículo Lattes atualizado; 

• Histórico escolar atualizado e emitido pelo Sistema Cobalto; 

• Grade horária contendo horários em sala de aula e horários disponíveis para realização 

do estágio. 

 

5. Data, local e horário da seleção 

Á partir do dia 04/09/2018, no site do curso de Engenharia Hídrica 

(wp.ufpel.edu.br/enghidrica), serão divulgados os candidatos homologados e os horários 

das entrevistas a serem realizadas no dia 06/09/2018. 

 

6. Divulgação do resultado do processo seletivo 

Estará disponível a partir do dia 06/09 no site do curso de Engenharia Hídrica 

(wp.ufpel.edu.br/enghidrica). 

 

7. Esclarecimentos 

7.1. Para esclarecimentos, favor entrar em contato com o Prof. Luis Eduardo Suzuki pelo e-

mail dusuzuki@gmail.com. 

 

Os casos omissos serão resolvidos pelos avaliadores. 

 

Pelotas, 30 de agosto de 2018. 

 

 

Idel Milani 
            Coordenadora do curso  
               Engenharia Hídrica 

Afrânio Costa Filho                  

Analista – Eng. Ambiental 
Fepam – Gerência Regional Sul 
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