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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA PARA 

ATUAR COMO ESTAGIÁRIO NA ABPIP 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O presente Edital destina-se à seleção de estudante devidamente matriculado e frequente nos 

cursos de Engenharia (Química, Petróleo ou Produção) da Universidade Federal Fluminense que 

tenha ênfase e/ou interesse na área de petróleo e gás para atuar como estagiário na ABPIP.  

 

2. DA JORNADA DE ATIVIDADES  

Dias de trabalho: de segunda a sexta-feira; 

Carga horária: 06 horas por dia; 

Regime de trabalho: programa de estágio; 

Local de trabalho: home office. 

 

3. DAS ATIVIDADES  

I. Participar das reuniões semanais de sintonia da Secretaria Executiva da ABPIP, e apoiar as 

respectivas atividades; 

II. Apoiar na pauta interna dos comitês da Secretaria Executiva; 

III. Contribuir na produção de artigos técnicos, campanhas institucionais etc.; 

IV. Auxiliar nas atividades administrativas relativas à gestão dos projetos e sua execução; 

V. Organizar e analisar os dados da produção de petróleo e gás (P&G) via ANP. 

 

4. DOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO  

a) Estar regularmente inscrito no curso de Engenharia (Química, Petróleo ou Produção) a partir do 

7º período; 

b) C.R. (Coeficiente de Rendimento) > = 7,0;  

c) Domínio de ferramentas de Informática (Pacote Office com Excel Avançado); 

d) Conhecimento do setor de P&G; 

e) Criatividade e responsabilidade; 

f) Dispor de Notebook e Internet. 

✓ Inglês será um diferencial. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS  

Os candidatos deverão realizar a inscrição utilizando o e-mail IDUFF exclusivamente por meio do 

formulário eletrônico disponível em: https://forms.gle/11EKtAZ88qQY1pfE9 no período de 

30/01/2023 até 03/02/2023.   

Os documentos a seguir deverão ser anexados no momento da inscrição:  

a) Carteira de identidade digitalizada em formato PDF; 

b) Declaração de regularidade de matrícula digitalizada em formato PDF;  

c) Histórico do curso de graduação digitalizado em formato PDF.  

https://forms.gle/11EKtAZ88qQY1pfE9


 

 

 

 

 

6. DA REMUNERAÇÃO 

Os bolsistas farão jus a bolsa no valor mensal de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais). 

 

7. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

Serão selecionados 4 (quatro) candidatos por meio da análise da documentação e do CR 

(Coeficiente de Rendimento). Os selecionados serão indicados para ABPIP, que procederá com 

processo seletivo próprio.  

 

8. DO RESULTADO 

O resultado da seleção será enviado por e-mail para todos os candidatos inscritos até o dia 

08/02/2023. 

 

 

 

Roger Matsumoto Moreira 

Coordenador do MPMI 

Matr. SIAPE 1086702-3 

 


