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EDITAL 01/2022 - PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA BOLSISTAS 

Departamento de Paleontologia e Estratigrafia 

Laboratório de Conodontes e Fusulinídeos 
 
O laboratório de Conodontes e Fusulinídeos informa estar com processo seletivo aberto entre 18 e 

23 de agosto de 2022 para participação de discente junto ao Projeto “BIOCRONORTE - 
Biocronoestratigrafia das bacias do Amazonas, Parnaíba e Solimões” como bolsista de iniciação científica e 
tecnológica”, relativo ao Processo UFRGS 23078.450101/2019-48 e Propesq no. 37289. 

Interessados deverão enviar histórico escolar para o endereço eletrônico akscomazzon@ufrgs.br, 
até o dia 23 de agosto de 2022. No item “Assunto” da mensagem eletrônica, inserir: “Processo Seletivo de 
ICT do Projeto Biocronorte”. Em sua mensagem, incluir resposta à seguinte pergunta: quais as suas 
experiências anteriores em bolsas, voluntárias ou não, relacionadas à área de Paleontologia, sub-area 
Conodontes?  

As entrevistas serão realizadas por pesquisadores do projeto, no dia 23 de agosto de 2022, a partir 
das 15h na sala 211 do prédio 43127 (Campus do Vale), conforme ordem alfabética dos candidatos 
inscritos. 

Os resultados serão divulgados nos sites institucionais da UFRGS (Mural de Bolsas: 
https://www.ufrgs.br/bolsas/), do Instituto de Geociências (https://igeo.ufrgs.br/ig/index.php/editais) e da 
FAURGS (http://portalfaurgs.com.br/). 

 

1. DADOS DA VAGA - Biologia 

Cargo Código Horas Semanais Valor (R$) Número de vagas 

Iniciação científica e 

tecnológica 

ITI-A 20h (manhã/tarde) 780,00 7 

PRÉ-REQUISITOS 

Ser aluno regularmente matriculado no curso de graduação em Ciências Biológicas da UFRGS; não possuir outra 

bolsa; interesse e/ou experiência prévia em Micropaleontologia, sub-área Conodontes. 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSITA 

 

Discente de iniciação científica-tecnológica, responsável por apoio no processamento de amostras, catalogação e 

organização de amostras micropaleontológicas e materiais de pesquisa do laboratório envolvido. 
 

3. CADASTRO DE RESERVA 

Os candidatos aprovados para lista de cadastro de reserva poderão ser chamados conforme a necessidade do projeto, 

para preencherem vagas que vierem a surgir, se necessário. 

4. OUTRAS OBSERVAÇÕES 

Vigência mínima de 3 meses e no máximo 12 meses, podendo haver renovação, a critério do discente e da 

coordenação do Projeto; a seleção do bolsista constará de análise do histórico escolar e de entrevista. 

O processo seletivo abrange todas as demais disposições previstas na Decisão n
o.

 210/2017 do CONSUN/UFRGS. 

 

Porto Alegre, 17 de agosto de 2022. 
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Profa. Ana Karina Scomazzon 

Coordenadora substituta do Projeto Biocronorte – Coordenadora do Laboratório de Conodontes e Fusulinídeos 

akscomazzon@ufrgs.br / 55.51.3308.6391 

Campus do Vale, Prédio 43127, sala 211 

 

(o original encontra-se assinado) 


