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EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DE EXTENSÃO 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

O presente Edital destina-se à seleção de estudantes devidamente matriculados (as) e 

frequentes dos cursos de Engenharia Agrícola e Ambiental e/ou de Engenharia de Recursos 

Hídricos e do Meio Ambiente da Universidade Federal Fluminense para ocupar 24 (vinte e 

quatro) vagas de bolsistas de extensão no projeto “Projeto Horta Urbana: "Rede Urbana de 

Hortas do Grande Rio: Produzir, Alimentar, Enfrentar a Violência".  

O estudante integrante no Projeto de Extensão fará jus à uma bolsa. A concessão da bolsa de 

extensão não gera vínculo empregatício de qualquer natureza.  

A jornada de atividades de estágio será de 20 (vinte) horas semanais, no período de outubro de 

2018 a maio de 2019. 

  

2. DAS VAGAS E PERFIL DO CANDIDATO  

 

2.1. Dos Pré-requisitos exigidos  

2.1.1 Para concorrer à vaga do Projeto de Extensão, o/a estudante deve estar regularmente 

matriculado/a em um dos cursos de Graduação vinculados ao Departamento de Engenharia 

Agrícola e Ambiental, a partir do 2º período, ter disponibilidade para ir até as hortas selecionadas 

para as atividades necessárias, ter disponibilidade para começar imediatamente. 

2.1.2 Não acumular qualquer outro tipo de bolsa (Iniciação Científica, Monitoria, Licenciatura, 

Permanência, entre outras);  

2.1.3 Não possuir vínculo como servidor público ou outra atividade remunerada. 

2.1.4 Não estar fazendo estágio. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES E ENTREVISTA 

 

3.1 – Data de Inscrição: 19 de setembro (quarta-feira) de 16:30 às 18:30  



3.2 – Apresentar, no ato da inscrição, os documentos necessários:  

- Histórico escolar,  

- Carta de Intenção do aluno apontando porque deve ser selecionado para participar do projeto;  

- Carta de recomendação.  

 

4. DA SELEÇÃO  

 

4.1 – Data das entrevistas: 19 de setembro (quarta-feira) de 16:30 às 18:30 

4.2 – Local de realização: sala 343 do Bloco E da Escola de Engenharia. 

4.3 – Meios de Avaliação: 

- Carta de intenção,  

- Entrevista  

- Carta de recomendação 

 

4.4 - Pontuação atribuída a cada critério de seleção: Entrevista (40%), Carta de intenção (40%) 

e Carta de recomendação (20%).  

4.5 - Nota final mínima para aprovação: 6 (seis).  

4.6 – Critérios de desempate: CR.  

 

5. DO RESULTADO  

5.1- Data e local provável de divulgação do resultado: 20 de setembro de 2018, mural do TER.  

 

Niterói, 17 de setembro de 2018 

Dirlane de Fátima do Carmo 


