
Estágio Remunerado – Laboratório de Geotecnia Aplicada 

O supervisor do Laboratório de Geotecnia Aplicada do Departamento de Geologia do Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina, Professor Murilo da 

Silva Espíndola, torna público o presente edital simplificado para abertura de inscrições, visando 

à seleção de alunos para concorrer à uma vaga de estágio remunerado no Laboratório de 

Geotecnia Aplicada, no período compreendido entre março e  dezembro de 2019. A seleção será 

realizada com base nos requisitos e critérios a seguir estabelecidos. 

 1 - OBJETO   

O presente Edital tem por objeto a seleção de acadêmicos do Curso de Graduação em Geologia 

da UFSC, Campus Trindade, que receberão Bolsa de Estágio para atuar junto ao Laboratório de 

Geotecnia Aplicada do Departamento de Geologia. 

 2. CRONOGRAMA 

 Atividade Data Local 

Lançamento do Edital de 
Seleção 

01/03/2019 http://labgeotecnia.paginas.ufsc.br/ 
http://geologia.ufsc.br/ 

Período de Inscrição 01/03/2019 a 
11/03/2019 

lga.gcn@contato.ufsc.br 

Processo Seletivo 13/03/2019 a 
14/03/2019 

Laboratório de Geotecnia Aplicada 

Divulgação do Resultado 15/03/2019 http://labgeotecnia.paginas.ufsc.br/ 
http://geologia.ufsc.br/ 

 

3 – DA BOLSA E DAS VAGAS 

3.1. O número de vagas é de até 01 (um), condicionado à liberação de recursos por parte do 

Departamento de Integração Acadêmica e Profissional. A bolsa será distribuída da seguinte 

forma: Geologia (01 vaga – 20horas/semana). 

3.2. Será concedida 1 (uma) bolsa de estágio mensal para o candidato aprovado na seleção, até 

o limite de vagas, pelo período de 10 meses (03/2019 a 12/2019), não podendo ultrapassar o 

tempo de permanência como aluno de graduação. 

3.3. O valor da bolsa de estágio para alunos de graduação é de R$ 364,00 (trezentos e sessenta 

e quatro reais) acrescido o valor do auxílio-transporte de R$132,00 (cento e trinta e dois reais). 

4. DOS REQUISITOS  

4.1. Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Geologia da UFSC. 

4.2. Ter cursado a disciplina de Geologia de Engenharia. 

4.3. Ter Índice de Aproveitamento Acumulado (IAA) igual ou superior a 7 (sete), e bom 

desempenho na disciplina de Geologia de Engenhara com nota acima de 8,0, conforme 

registrado no Sistema Acadêmico de Graduação (CAGR) da UFSC. 

4.4. Não possuir reprovação por Frequência Insuficiente (FI). 

4.5. Não ter nenhuma punição em processo disciplinar a que se refere o art. 117 do 

Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC; 



4.6. Não receber qualquer modalidade de bolsa (de outro programa do CNPq, da UFSC ou de 

outra Agência de Fomento) e não participar de monitoria remunerada. 

5. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (OBRIGATÓRIA)  

5.1. As inscrições ocorrerão no período de 01/03/2019 a 11/03/2019. 

5.2. Para a inscrição no processo seletivo é necessário o envio dos documentos digitalizados 

para o e-mail (lga.gcn@contato.ufsc.br), no assunto do e-mail deverá constar: Inscrição 

Seleção Bolsas “Nome do candidato”. 

5.3. Documentos necessários para a inscrição:  

·         Ficha de inscrição (Anexo 1 deste Edital) preenchida e assinada;  

·         Histórico acadêmico atualizado. 

6. DA SELEÇÃO  

6.1. Critérios de avaliação: análise do histórico acadêmico atualizado e prova prática. 

6.2. Data, horário e local da prova prática: entre 13/03 e 14/03, com divulgação dos horários da 

prova prática no sítio eletrônico http://labgeotecnia.paginas.ufsc.br/, no dia 12/03, e realização 

da prova prática no seguinte local: Laboratório de Geotecnia Aplicada, do CFH, Bloco F, sexto 

pavimento. A prova prática estará associada a execução de ensaios geotécnicos de Laboratório. 

7. DOS RESULTADOS 

Os resultados serão publicados em 15/03/2019 no site http://labgeotecnia.paginas.ufsc.br/. 

  

Florianópolis, 01 de março de 2019 

  

 

Prof. Murilo da Silva Espíndola 

Supervisor do Laboratório de Geotecnia Aplicada 

  

  

  

  

  



ANEXO 1 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO 

(Anexar os documentos exigidos pelo Edital) 

  

 Nome completo:__________________________________________________________ 

Número de Matrícula na UFSC: ________________________________________ 

Curso de Graduação: ________________________________________________ 

E-mail para contato:_________________________________________________ 

Telefone para contato:_______________________________________________ 

 

Declaro que: 

 (  ) Estou regularmente matriculado na UFSC; 

(  ) Cursei a disciplina de Geologia de Engenharia; 

(  ) Possuo Frequência Insuficiente (FI) no Histórico Escolar; 

(  ) Possuo Índice de Aproveitamento Acumulado (IAA) igual ou superior a 7 (sete), e bom 

desempenho na disciplina de Geologia de Engenharia acima de 8,0; 

(  ) Nunca sofri nenhuma punição em processo disciplinar a que se refere o art. 117 do 

Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC; 

(  ) Tenho disponibilidade de ___ (_____) horas semanais para se dedicar às atividades ligadas 

ao Projeto; 

 (  ) Não recebo bolsa de outro programa (CNPq, UFSC) ou de outra Agência de Fomento, e não 

participo de monitoria remunerada; 

 

Declaro que li o Edital e estou ciente de que minha inscrição só será completa com o envio 

deste formulário preenchido e dos documentos exigidos, e que sou responsável por checar a 

convocação para a entrevista e comparecer. 

  

Nome (Digitado): 

 Data: ____/____/_____ 

 

Assinatura: 


