
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, AMBIENTAIS E 
BIOLÓGICAS  

EDITAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGA EM ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

 

A coordenação do Projeto “PROSPECÇÃO E SALVAMENTO DE FÓSSEIS E EDUCAÇÃO 

PATRIMONIAL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-

LESTE (FIOL)”, objeto do Termo de Cooperação Técnica firmado entre a UFRB e a VALEC – 

Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, administrado pela Fundação de Apoio à Pesquisa e à 

Extensão (FAPEX) torna público o presente edital referente à seleção de estudantes de 

graduação para estágio no referido projeto. 

 

1. DO OBJETIVO 

Este Edital visa favorecer a ampliação e diversificação dos campos de estágio para osdiscentes 

da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e de outras instituições, 

oportunizando a realização de estágios não obrigatórios que possibilitam o aprendizado para 

atuação na área de pesquisa em Paleontologia, bem como na administração de projetos.  

 

2. DA NATUREZA 

2.1 O presente Edital concederá 04 (quatro) bolsas de estágio para atendimento às atividades 

no Projeto “Prospecção e salvamento de fósseis e Educação Patrimonial na área de influência da 

Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL)” com objetivo de oportunizar a atuação na pesquisa 

e educação em Paleontologia, pelo período de 6 (seis) meses (com possibilidade de renovação 

por mais três períodos de igual duração, consecutivos ou não) com início em 01 de Fevereiro de 

2013. 

2.2 As bolsas concedidas através deste Edital têm como origem o Termo de Cooperação 

Técnica firmado entre a UFRB e a VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A e serão 

administradas via Fundação de Apoio à pesquisa e à Extensão (FAPEX). 

2.3 As atividades de estágio a serem desenvolvidas serão orientadas pela docente Carolina 

Saldanha Scherer (CCAAB/UFRB) e poderá ser supervisionado por profissionais com formação 

e/ou experiência em Paleontologia ou Administração vinculada ao projeto “Prospecção e 

salvamento de fósseis e Educação Patrimonial na área de influência da Ferrovia de Integração 

Oeste-Leste (FIOL)”. 

2.4 Os estagiários selecionados terão direito a uma bolsa mensal no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para a realização das atividades de estágio, bem como, auxílio transporte de 

R$ 110,00 (cento e dez reais) por mês.  



2.5 O presente Edital é regido pelos seguintes instrumentos legais: 

a) Resolução CONAC 38/2011 que dispõe sobre a aprovação do Regulamento de 

Estágio,obrigatório e não obrigatório, dos cursos de Graduação da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia; 

b) Lei nº 11.788 de 2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes. 

c) Orientação Normativa nº 07/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

2.6 O estágio não gerará vínculo empregatício entre o estagiário e a UFRB.  

 

3. ELEGIBILIDADE E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 O candidato à bolsa deve atender aos seguintes requisitos: 

3.1.1 Estar regularmente matriculado em curso de graduação em Bacharelado ou Licenciatura 

em Biologia da UFRB, Gestão Pública ou Gestão de Cooperativas da UFRB ou em curso de 

graduação em Administração ou Gestão Pública de instituição conveniada com a FAPEX 

(Ver Anexo I deste Edital). 

3.1.2 Ter cursado pelo menos dois semestres letivos e não ser concluinte no semestre 2013.2 ou 

no período de 6 meses a partir da vigência da bosa; 

3.1.3 Cumprir a carga horária de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais; 

3.1.4 Não ter vínculo empregatício nem ser beneficiado por outra bolsa, de qualquer natureza, 

durante a vigência do estágio; 

3.1.5 Ter conhecimentos básicos na área do estágio a ser desenvolvido, conforme tabela de 

vagas (Anexo I deste Edital); 

3.1.6 Ter disponibilidade para viagens de campo com vistas a desenvolver atividades 

relacionadas ao estágio, incluindo os sábados, domingos e feriados. 

 

4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

4.1 Período de inscrição: de 16 a 20 de dezembro de 2013. 

4.2 As inscrições serão realizadas através do envio de mensagem para o e-mail 

carolina.ss@ufrb.edu.br do seguinte modo: 

A) A mensagem deverá estar intitulada Inscrição para seleção de Estágio FIOL – Linha... 

(informar se 1 ou 2, conforme indicado no Anexo I deste Edital); 

B) Anexar à mensagem os seguintes documentos:  

b1) Formulário de inscrição preenchido (ver Anexo II deste Edital) e salvo em formato 

PDF; 

b2) Carta de intenção ao estágio (até duas laudas, justificando seu interesse na linha de 

estágio escolhida) salvo em formato PDF; 

b3) Cópia digitalizada (em JPG ou PDF) do: 



• Comprovante da última matrícula, assinado pela instituição; 

• RG; 

• CPF; 

• Histórico escolar atualizado. 

 

5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

5.1 O resultado da homologação das inscrições será divulgado pela coordenação do projeto a 

partir do dia 06 de janeiro de 2014, através do e-mail dos inscritos e do site 

http://www.ufrb.edu.br/naeccaab constando a relação nominal dos candidatos com inscrições 

homologadas, data, local e horário das entrevistas. 

5.2 As inscrições com documentação incompleta serão indeferidas no processo de 

homologação. 

 

6. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DASVAGAS 

6.1 A seleção constará de duas etapas classificatórias: 

a) a primeira etapa constará de avaliação dos currículos, análise dos históricos escolares, 

documentação e carta de intenção; 

b) a segunda etapa constará de entrevista realizada pelos docentes vinculados ao projeto 

“Prospecção e salvamento de fósseis e Educação Patrimonial na área de influência da Ferrovia 

de Integração Oeste-Leste (FIOL)”. 

6.2 A entrevista acontecerá no dia 20 de janeiro de 2014, em horários e locais a serem 

divulgados no dia 06 de janeiro através do e-mail e do site http://www.ufrb.edu.br/naeccaab, 

juntamente com o resultado da homologação das inscrições. 

6.3 O não comparecimento na data e horário determinado para entrevista implicará em 

eliminação do candidato. 

6.4 Em caso de empate, será selecionado o candidato que tiver o maior coeficiente de 

rendimento, conforme o Histórico Escolar. Caso o empate persista, será o critério de 

disponibilidade de carga horária contínua, conforme análise do comprovante de matrícula 

6.5 O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 22 de janeiro de 2014. 

 

7. DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

7.1 Após publicação do resultado final do processo seletivo, o discente aprovado nas etapas 

seletivas deverá se apresentar à equipe de professores responsáveis pelo projeto, até o dia 28 de 

janeiro de 2014, para entrega dos seguintes documentos: 

1) Formulário de SOLICITAÇÃO DE BOLSA, devidamente preenchido, datado e assinado. 

2) TERMO DE COMPROMISSO PARA BOLSA - ESTÁGIO, devidamente preenchido 

datado e assinado. 



3) Fotocópia e originais do COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, CARTEIRA DE 

IDENTIDADE, CPF e CARTEIRA DE TRABALHO. 

4) Fotocópia do COMPROVANTE DE MATRÍCULA e do HISTÓRICO ESCOLAR. 

5) Foto 3 X 4 (recente). 

6) Declaração devidamente assinada pela instituição do estagiário. 

7) Aviso de recesso de estágio devidamente preenchido e assinado. 

8) Comprovante de conta bancária, sendo o estagiário o titular da conta corrente. 

9) Tipagem sanguínea e fator RH 

10) Fotocópia da Carteira de Reservista (para sexo masculino, original e cópia);  

11) Fotocópia do Título de eleitor (original e cópia) 

 

8. DO CRONOGRAMA 

Divulgação do Edital: 13 de dezembro de 2013. 

Inscrições: 16 a 20 de dezembro de 2013. 

Homologação das inscrições: 06 de janeiro de 2014. 

Entrevistas: 20 de janeiro de 2014. 

Divulgação do resultado: 22 de Janeiro de 2013. 

Início do Estágio: 01 de Fevereiro de 2013. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 O estágio poderá ser suspenso pela Coordenação do projeto ou pela FAPEX a qualquer 

momento, caso haja notificação comprovada do não cumprimento das normas e legislação 

própria e/ou orientações deste Edital. 

15.2 Não será permitida substituição do estagiário após início das atividades, exceto aqueles que 

não cumprirem as exigências deste edital. 

15.3 Os estagiários estarão cobertos pala apólice de seguros contra acidentes pessoais da 

FAPEX. 

15.4 Esclarecimentos sobre este Edital poderão ser adquiridos pelo e-mail 

carolina.ss@ufrb.edu.br.  

 

Cruz das Almas, 13 de dezembro de 2013.  

 

 

Carolina Saldanha Scherer 

Coordenadora do Projeto  

CCAAB/UFRB 



ANEXO I – Vagas para estágio no projeto “Prospecção e salvamento de fósseis e Educação 
Patrimonial na área de influência da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL)” 

Linha Área do Estágio Cursos e Instituições dos 

candidatos 

Local onde será realizado o 

estágio/ Orientador 

Vagas 

1 Paleontologia Bacharelado ou 

Licenciatura em 

Biologia/UFRB 

Laboratório de Paleontologia 

CCAAB/UFRB – Cruz das 

Almas  

03 

2 Administração Gestão Pública ou Gestão 

de Cooperativas/ UFRB 

Administração ou Gestão 

Pública/ outras instituições 

conveniadas com a 

FAPEX 

Laboratório de Paleontologia 

CCAAB/UFRB – Cruz das 

Almas 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II - Ficha de inscrição do processo seletivo de estágio no projeto “Prospecção e 

salvamento de fósseis e Educação Patrimonial na área de influência da Ferrovia de 

Integração Oeste-Leste (FIOL)” 

Linha de estágio pretendida:  

Nome completo:  

Link de acesso ao Currículo Lattes/CNPq  

Endereço:  

RG:  Data de expedição:  

CPF:  Nascimento:  

Telefone fixo:  Celular:  

E-mail:  

E-mail alternativo:  

Instituição:  

Curso:  

Turno:  

Semestre:  

Matrícula:  

 


