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Edital Aluno de Iniciação Científica 

 

O grupo de pesquisa Materiais Poliméricos Sustentáveis e Ecologicamente Corretos 
torna público o processo seletivo para estudante de iniciação científica, na modalidade 
voluntário, na área de Engenharia de Materiais, materiais poliméricos ecologicamente 
corretos. 

 

1. Vagas 

No total, uma vaga (01) está sendo ofertada, com vigência de 12 (doze) meses (de 
setembro de 2019 a agosto de 2020), sem remuneração (voluntário). 

 

2. Pré-requisitos 

Estar regularmente matriculado, a partir do terceiro semestre, em um curso de 
graduação da Universidade Federal de Pelotas com afinidade à área de atuação do grupo 
de pesquisa; 

Dispor de pelo menos 20h semanais para exercer atividades de iniciação científica; 

Não possuir vínculo empregatício, estágio remunerado ou voluntário, ou qualquer outra 
modalidade de bolsa, interna ou externa à Universidade Federal de Pelotas, cuja carga 
horária inviabilize as atividades de pesquisa; 

Ter afinidade com causas ambientais. 

 

3. Inscrições 

Os candidatos interessados deve entrar em contato com a professora responsável pelo 
grupo de pesquisa, professora Fabiula de Sousa, através do e-mail 
fabiuladesousa@gmail.com, enviando em anexo: 

Carta de apresentação/motivação, explicando os motivos pelos quais gostaria de fazer 
parte do grupo de pesquisa; 
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Atestado de matrícula; 

Histórico escolar; 

Link do currículo cadastrado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/). 

 

4. Processo seletivo 

O processo seletivo para o preenchimento da vaga ocorrerá em duas etapas. A primeira 
delas será a análise pelos membros do grupo de pesquisa das inscrições recebidas. 
Todos os candidatos selecionados na primeira etapa serão convocados para uma 
entrevista, sendo que a convocação será feita através de e-mail. 

 

5. Divulgação dos resultados 

O resultado final do presente edital será divulgado no site do curso de Engenharia de 
Materiais (https://wp.ufpel.edu.br/engmateriais/), de acordo com os prazos estipulados 
no item 7. 

 

6. Documentação para implementação 

Cópia da carteira de identidade e CPF. 

 

7. Cronograma 

Divulgação do edital: 24/7/19 

Período de inscrições: de 5 a 16/8/19 

Convocação para entrevistas dos selecionados na primeira etapa: 21 e 22/8/19 

Entrevistas: 23 a 27/8/19 

Divulgação dos resultados: 29/8/19 

 


