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EDITAL DE SELEÇÃO – BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA/CNPQ 
 

Em conformidade com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico através 

da Resolução Normativa 017/2006 venho por meio deste informar que está aberta inscrição para bolsa de Iniciação Científica 

(R$ 400,00) para o projeto “Uma contribuição geográfica para consolidação do turismo como alternativa de desenvolvimento 

da região geográfica de Campina Grande” desenvolvido no âmbito da Chamada MCTIC/CNPq n.18/2018.    

 

1. REQUISITOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO  

 

* Todos  os documentos deverão ser entregues no dia da entrevista 

 
Estar regularmente matriculado no Curso de Geografia (UAG) Solicitar a 

Coordenação do 

Curso  
Apresentar CRE (Coeficiente de Rendimento Escolar) igual ou superior a 7,0 (sete), podendo ter apenas 

uma reprovação e não estar cursando o último ano do curso 

Fotocópia de identidade e CPF  

Não possuir vínculo com qualquer outro programa acadêmico, tais como monitoria, extensão, iniciação 

tecnológica, iniciação à docência, estágio ou projeto financiados pela UFCG, agências de fomento à 

pesquisa ou empresas privadas, mesmo que na condição de voluntário, excetuando-se os de caráter 

assistencialista (REUNI); 

 

 

elaborar uma 

declaração 

pessoal Não manter vínculo empregatício de qualquer natureza, ou participar de programas de estágio, internato 

ou residência médica durante a vigência da bolsa; 

Declaração de que tem conhecimento da obrigatoriedade de dedicar 20 horas semanais ao 

desenvolvimento do projeto e compromisso de participar de eventos e atividades de divulgação do projeto 

Ter participado do processo de qualificação na primeira etapa do projeto  

Entregar uma via impressa e atualizada do Currículo Vitae  modelo Lattes. Envio por e-mail 

 

2 PROCESSO SELETIVO  
Inscrição – enviar um e-mail para gidsufcg@gmail.com contendo em anexo formulário de inscrição devidamente preenchido  

disponível em http://www.gidsufcg.com.br   
 

a) Análise dos documentos solicitados a serem entregues no dia da prova escrita (eliminatória).  

b) Prova escrita relacionada ao tema do projeto (eliminatória).  

c) Entrevista (classificatória); 
 

3. CRONOGRAMA  
 

Divulgação do edital 03 de julho de 2019 

Inscrição: 05 a 20 de julho de 2019 (envio de formulário por e-mail) 

Prova escrita: 30 de julho, sala do GIDs/Prosaude (Bloco BH, sala 5 – térreo) 

O texto para a prova escrita será disponível no dia 10 de julho na pasta do GIDS na copiadora da Genilda 

Entrevista: 31 de julho, 08:00h, sala do GIDs/Prosaude (Bloco BH, sala 5 – térreo) 

Divulgação dos Resultados finais: 03 de agosto, 22:00h no site http://www.gidsufcg.com.br   

Assinatura do Termo de Aceitação e 

preenchimento do formulário: 

04 de agosto sala do GIDs/Prosaude (Bloco BH, sala 5 – térreo) 

Início das atividades: agosto de 2019 (a concessão dependerá da liberação do CNPq)* 

Vigência: Agosto de 2019 a julho de 2020 
 

Atenciosamente, 

 

Prof. Dr. Xisto Souza Júnior 

Coordenador do Projeto 

Matrícula SIAPE 1770425 
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