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PROJETO DE PESQUISA – SIMULAÇÃO DE CRITÉRIOS DE OUTORGA E 

ENQUADRAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE 

RONDÔNIA 

 

A Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, por meio da Professora Ana 

Lúcia Denardin da Rosa do Departamento de Engenharia Ambiental torna público o 

período de inscrição para participação no projeto de pesquisa “Simulação de critérios 

de outorga e enquadramento de hídricos em bacia hidrográfica do estado de 

Rondônia” 

 

1. DAS VAGAS: 

02 vagas para participação em projeto de pesquisa (vaga sem remuneração). 

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1 As inscrições serão via correio eletrônico endereçado ao e-mail analucia@unir.br 

em que, no período 01 a 07 de maio de 2020, devem ser enviados os seguintes 

documentos: 

a) Carta de interesse em participar do projeto de pesquisa; 

b) Histórico Acadêmico atualizado, fornecido pelo SIGAA; 

c) Comprovante/espelho de matrícula do atual semestre; 

d) Cópia do Currículo Lattes. 

 

3. DOS REQUISITOS: 

3.1 Os candidatos às vagas deverão cumprir os seguintes requisitos: 

a) Estar cursando Engenharia Ambiental e Sanitária e estar no mínimo no 5º 

período; 

b) Ter cursado ou estar cursando as disciplinas de Geoprocessamento e 

Sensoriamento Remoto I e Hidrologia e Drenagem; 

b) Comprovar disponibilidade de no mínimo 12 horas semanais para exercer as 

atividades relativas do Projeto. 

 

4. DA SELEÇÃO: 

4.1 A seleção constará: 

a) Da análise dos documentos descrito no item 2.1 deste Edital; 

4.2 Consideram-se aprovados no processo seletivo os candidatos que obtiverem 

Rendimento Acadêmico (IAA) superior a 60,0 (Sessenta). 

4.3 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente de notas. 

4.4 No caso de empate entre os candidatos aprovados serão usados os seguintes 

critérios, em ordem de prioridade: 

 a) Candidato com maior publicação; 
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b) Candidatos com maior disponibilidade de horário para execução das atividades 

do projeto; 

c) Candidato com maior idade; 

 

5. DA DURAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E CONCESSOÃO DE BOLSAS: 

5.1 O exercício da atividade  tem duração de 12 (doze) meses, incluído o 

período das férias acadêmicas compreendido entre os semestres. 

5.2 Os alunos selecionados exercerão suas atividades sem qualquer vínculo 

empregatício com a Fundação Universidade Federal de Rondônia, em regime de 

dedicação de 12 (doze) horas semanais distribuídas nos turnos matutino e vespertino. 

5.3 Os discentes inicialmente não terão bolsas, podendo ter caso sejam disponibilizadas 

via PIBIC/UNIR. 

 

6. DO RESULTADO: 

6.2 O resultado será divulgado no sitio da Engenharia Ambiental e Sanitária a partir do 

dia 10.05.2021.  

 

 


