
 

CAMPUS SÃO GABRIEL 

 

EDITAL Nº 5/2013 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA – EDITAL PBIP 

 

A professora Mirla Andrade Weber torna público o presente edital para seleção de 1 (um) aluno para vaga de 

Bolsista de Iniciação à Pesquisa – Edital PBIP. As atividades a serem desenvolvidas serão referentes ao 

Projeto de Pesquisa “Caracterização físico-mecânica de solo de várzea e de coxilha sob distintos usos e 

manejos na região da Campanha do RS”. 

 

Os interessados deverão procurar a professora no dia 24 de junho de 2013 das 13h30min às 17h. 

O acadêmico interessado em concorrer à bolsa deverá realizar inscrição diretamente com a professora, sendo 

que no ato da inscrição o acadêmico deverá apresentar: 

I – Declaração de que não exerce outra atividade remunerada;  

II – Cópia do Histórico Acadêmico atualizado ao orientador;  

III – Curriculum Vitae registrado na Plataforma Lattes; 

IV- Cópia da Carteira de Identidade; 

V – Cópia do CPF. 

No ato da inscrição será realizada a entrevista. 

 

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DOS ESTUDANTES  

I – Estar matriculado em, no mínimo, 12 créditos semanais, em curso de graduação;  

II – Apresentar a documentação exigida no ato da inscrição;  

III – Apresentar desempenho acadêmico satisfatório, qual seja, obter aprovação em, no mínimo, 60% da carga 

horária dos componentes curriculares em que esteve matriculado no semestre anterior à solicitação da bolsa;  

IV – Ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas;  

V – Não possuir outra atividade remunerada, com exceção dos auxílios do Programa Bolsas de Permanência.  

 

PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DOS ESTUDANTES  

 Certificação e análise dos documentos apresentados pelos candidatos;  

 Entrevistas;  

 Verificação da disponibilidade de tempo. 

 

Calendário: 

Inscrições 24 de junho de 2013 das 13h30min às 17h 

Seleção 25 de junho de 2013 

Divulgação dos resultados 25 de julho de 2013 

Início das atividades 01 de julho de 2013 

 

São Gabriel, 21 de junho de 2013. 

 

 

 

________________________________________________ 

Mirla Andrade Weber 


