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EDITAL Nº
 
01/2016-GEOLAB 

REABERTURA DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

PARA A SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA ATUAR 

NO SUBPROGRAMA DE APOIO À AGRICULTURA 

FAMILIAR E AGROECOLOGIA, INERENTE AO 

PROGRAMA DE EXTENSÃO “UNIVERSIDADE SEM 

FRONTEIRAS”- USF - SETI 
 

O Laboratório de Topografia e Geoprocessamento da UNIOESTE, em 
conformidade com as suas finalidades e em cumprimento ao resultado da Chamada 
Pública 07/2017 da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – 
SETI comunica que receberá as inscrições aos interessados em participar do processo 

de seleção de Bolsista Modalidade A: Profissional Recém Formado de Nível 

Superior para atuar no projeto: USO DE GEOTECNOLOGIAS PARA MELHORIAS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR COM VISTAS À PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA 
SUSTENTÁVEL, inseridos no âmbito do Programa de Extensão “Universidade Sem 
Fronteiras”- USF SETI, nos termos aqui estabelecidos. 

 

1. OBJETIVO GERAL DO PROJETO 
O objetivo geral da pesquisa é contribuir, por meio da utilização das 
geotecnologias para o monitoramento e planejamento do espaço físico e 
socioeconômico, visando o desenvolvimento agroecológico sustentável de 
propriedades rurais de agricultura familiar. 

 

2. DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO PROJETO 
As atividades a serem realizadas pelo bolsista são as seguintes: - Auxiliar no 
desenvolvimento de pesquisas envolvendo variáveis ambientais de água e 
solo; - Auxiliar no planejamento de ações a serem executadas no âmbito da 
Microbacia do Rio das Lontras; - Auxiliar nas atividades de processamento 
digital de imagens; - Auxiliar na formação de banco de dados em Sistemas 
de Informações Geográficas; - Auxiliar na divulgação de resultados 
provenientes das pesquisas envolvendo modelagens hidrológicas; - Auxiliar 
na identificação, divulgação e na promoção das ações de gestão dos 
recursos hídricos; - Auxiliar na realização de pesquisas envolvendo a 
aplicação das técnicas de estatística multivariada e nos cruzamentos de 
dados qualitativos e quantitativos em ambiente SIG; - Desempenhar outras 
atividades correlatas. 

 

 

 

 



 

 

3. DO VALOR E DA VIGÊNCIA DA BOLSA 
- Será concedida 1 (uma) bolsa para profissional Recém Formado de Nível 
Superior no valor de R$ 1.880,00 (mil oitocentos e oitenta reais) por um 
período de até 06 (seis) meses, com previsão de início em Abril de 2016. 

 

4. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA PARTICIPAÇÃO  
 
Para se inscrever no processo de seleção o candidato deve atender aos 
seguintes requisitos: 
 

Profissional Recém Formado de Nível Superior 
 - Possuir graduação em curso reconhecido pelo MEC; 
 - Possuir Currículo cadastrado na plataforma Lattes; 
 - Ter disponibilidade de dedicação integral às atividades previstas no 
projeto, inclusive nos períodos de férias letivas; A carga horária será de 08 
(oito) horas de atividades diárias e a semanal de 40 (quarenta) horas de 
atividades, em um plano de trabalho com duração prevista para 06 (seis) 
meses. 
 - Experiência comprovada no currículo Lattes em Geoprocessamento: 
Sensoriamento Remoto, Sistema de Posicionamento Global e Sistemas de 
Informações Geográficas. 
- Não acumular bolsas de qualquer modalidade e não possuir vínculo 
empregatício. 
 

5. REQUISITOS PARA O CANDIDATO  

5.1 A inscrição deve ser realizada pessoalmente pelo candidato no 
Laboratório de Topografia e Geoprocessamento – GEOLAB da 

UNIOESTE, campus de Cascavel, do dia 17/03/2016 ao dia 

28/03/2016; 
5.2 No ato da inscrição o candidato deve entregar os seguintes 

documentos: 
- Currículo lattes documentado; 
- Formulário de inscrição preenchido – Anexo II (a ser retirado no 
GEOLAB/UNIOESTE). 
- Cópia do diploma de graduação ou documento que comprove o término do 
curso superior; 
 

6. PROCESSO DE SELEÇÃO 
6.1. O processo de seleção será realizado em duas etapas que 
compreendem análise da documentação e homologação das inscrições 
(eliminatória) e entrevista (classificatória). 
6.2. A vaga disponível e os requisitos estão descritos no Anexo I deste 
Edital. 
6.3. A entrevista será realizada com os candidatos aprovados na primeira 
etapa (análise da documentação e homologação das inscrições), conforme 
data, horário e local estabelecidos no Anexo I deste Edital. 
6.4. Os nomes dos candidatos aprovados na segunda etapa (entrevista) 
serão divulgados por meio de Edital de aprovação, disponível no site da Pró-
Reitoria de Extensão/UNIOESTE e nos murais próprios do 

GEOLAB/UNIOESTE, a partir de 31 de Março de 2016. 
 



 

 

 
 

7. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ANÁLISE E SELEÇÃO 

Lançamento do Edital  17/03/2016 

Período de inscrição dos candidatos  17/03/2016 a 28/03/2016 

Homologação das Inscrições  29/03/2016 

Entrevistas  Conforme anexo I 

Divulgação do Edital de aprovação e 
classificação no processo de seleção  

31/03/2016 

Previsão de início das atividades do projeto  Abril de 2016 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1 A bolsa concedida não implica em vínculo empregatício com quaisquer 
dos órgãos financiadores. 
8.2 A substituição do bolsista pode ser realizada a qualquer tempo. 
8.3 No caso do bolsista desistir da bolsa, a mesma será repassada para o 
candidato classificado subseqüentemente, respeitando-se função pleiteada. 
8.4. A divulgação do resultado final do processo de seleção será realizada 
por meio de Edital, que será disponibilizado no site: 
http://www.unioeste.br/extensao e afixado nos murais próprios do 
GEOLAB/UNIOESTE. 
8.5. Os casos omissos serão analisados e julgados pela equipe responsável 
pela execução do projeto no Laboratório de Topografia e 
Geoprocessamento – GEOLAB/UNIOESTE. 
 
 
Publique-se. 
Cumpra-se. 

 
Cascavel, 16 de Março de 2016. 

 
 

 
Prof. Dr. Erivelto Mercante 

Coordenador do projeto 



 

 

PRÓ-RETORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO 

LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO 

 

ANEXO I 

 

Modalidade A: Profissional Recém Formado de Nível Superior 

Projeto Coordenador Vaga Requisitos 

Critérios 1ª 

etapa 

seleção 

Entrevista 

(data, horário, 

local) 

Uso de Geotecnologias para 
melhorias da agricultura familiar 
com vistas à produção 
agroecológica 
sustentável 

Erivelto Mercante 1 Podem candidatar-se para esta modalidade 
de bolsa, Profissional Recém Formado de 
Nível Superior que tenham concluído o 
ensino superior há no máximo 03 (três) 
anos à época da seleção. O candidato não 
pode ter vínculo empregatício de qualquer 
tipo ou estar recebendo qualquer outro tipo 
de bolsa a partir da data de contratação. 

Análise da 

documentação 

exigida e do 

Curriculum 

Vitae 

Lattes 

Data: 30/03/2016  

 

Horário: 08:30 às 

10:00 horas  

 

Local: GEOLAB/ 

UNIOESTE 

 

 

 
 

 



 

 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO 

LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO - GEOLAB 

 

ANEXO II 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

Nome Completo: 

Data de Nascimento:                                        e-mail: 

Nome Pai: 

Nome Mãe: 

Telefone residencial: Telefone celular: 

RG: SSP: CPF: 

Endereço residencial: 

Bairro: Cidade: Estado: 

Curso de Graduação: 

Instituição: 

 
 
 

________________________________ 
Assinatura do candidato  

 


