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EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA 

CURSO DE GEOPROCESSAMENTO 

PRO-REITORIA DE ENSINO PESQUISA 

 

O docente Sydney de Oliveira Dias, da Unidade Acadêmica I (UA-I),           
pertencente ao quadro de professores do Curso Superior de Tecnologia em           
Geoprocessamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da          
Paraíba, Campus João Pessoa–IFPB, Coordenador geral do projeto        
“Caracterização de terrenos marginais sobre efeito de maré no rio          
Paraíba/Paroeira/Sanhauá nos municípios de Bayeux e João Pessoa- PB”, de          
acordo com a portaria nº 500/2018 DG/JP, no uso de suas atribuições, torna             
público o presente edital simplificado para abertura de inscrições para processo           
seletivo de alunos bolsistas para atuarem no respectivo projeto. A seleção será            
realizada com base nos critérios a seguir estabelecidos. 

 

1 – OBJETO 

O presente edital tem por objetivo a seleção de discentes do Curso Superior de              
Tecnologia em Geoprocessamento do IFPB, Campus João Pessoa, para compor          
equipe para atuar no Projeto de Pesquisa e Inovação intitulado “Caracterização           
de terrenos marginais sobre efeito de maré no rio Paraíba/Paroeira/Sanhauá nos           
municípios de Bayeux e João Pessoa- PB”. 
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2 – CRONOGRAMA 

Atividade Data Local 
Lançamento do Edital de 

Seleção 13/12/2018 site do CSTG-  IFPB e Mural do CSTG 

Período de Inscrição 

8:00 do dia 
13/12/2018 

sydney.dias@ifpb.edu.br 
às 17:00 de 
17/12/2018 

Entrevista com 
pré-selecionados 

18/12/2018 e 
19/12/2018 

LABGEO - Laboratório de  
Geoprocessamento 

Divulgação do Resultado 21/12/2018 site do IFPB e Mural 

 

3 – DAS BOLSAS E DAS VAGAS 

3.1 – O número de vagas é de 10 (dez) bolsas de graduação, condicionado à               
liberação de recursos pelo órgão financiador. 

3.2 – Será concedida 1 (uma) bolsa mensal para cada candidato aprovado,            
até o limite de vagas, pelo período de 15 (quinze) meses, não podendo             
ultrapassar o tempo de permanência como aluno de Graduação. 

3.3 – O valor da bolsa será de R$600,00 (seiscentos reais); 

3.4 – O pagamento da bolsa é condicionado à disponibilidade financeira de            
recursos do projeto. 

3.5 - A coordenação do projeto poderá rescindir a concessão da bolsa em             
caso de não cumprimento do plano de trabalho do bolsista. 

 

4 – DOS REQUISITOS 

4.1 – Estar regularmente matriculado no CST-Geoprocessamento do        
IFPB-João Pessoa. 

4.2 – Ter cursado ou estar cursando disciplinas de conteúdo relacionado a            
competências essenciais e organizacionais do projeto. 

4.3 – Ter coeficiente de rendimento escolar (CRE) de, no mínimo, 50. 

4.4 -  Possuir disponibilidade de 20(vinte) horas semanais para o projeto. 
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5 – DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

5.1 – As inscrições ocorrerão no período de 8:00 do dia 13/12/2018 às             
17:00 do dia 17/12/2018. 

5.2 – Para a inscrição no processo seletivo é necessário o envio do anexo I,               
juntamente com os documentos solicitados para o email        
sydney.dias@ifpb.edu.br, com o assunto “Inscrição para Seleção de        
Bolsistas”. 

5.3 – Documentos necessários para a inscrição: 

* Ficha de inscrição(anexo I); 

* Cópia da Carteira de Identidade; 

* Cópia do CPF; 

* Histórico Acadêmico Atualizado; 

 

6 – DA SELEÇÃO 

6.1 – Critério de avaliação: Análise do CRE (peso 4) e entrevista (peso 6); 

6.2 – Data, local e horário das entrevistas: serão comunicados aos           
candidatos, por email, em lista aberta e nominal. 

 

7 – DOS RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados e publicados no dia 21/12/2018, no site do            
CST em Geoprocessamento -IFPB, Mural do CST-GEO e lista de e-mails           
dos alunos candidatos. 

 

João Pessoa, 12/dezembro/2018. 

 

Sydney de Oliveira Dias 

Coordenador do Projeto 
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ANEXO 1 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA ALUNOS  

(Anexar os documentos  exigidos pelo Edital) 

Nome Completo: ______________________________________________ 

Número do RG:  ______________________________________________ 

Número do CPF:  ______________________________________________ 

Número da Matrícula (IFPB):  ___________________________________ 

Período do CST – Geoprocessamento:  _____________________________ 

Email para contato: ____________________________________________  

Telefone para contato:  _________________________________  

Declaro que: 

(  ) Estou regularmente matriculado no CST – Geoprocessamento do IFPB; 

(  ) Possuo CRE igual ou superior a 50; 

(  ) Tenho disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para me dedicar ao 
projeto. 

Nome: _____________________________________  

Data: ______/______/________ 
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