
 
 

Edital N° 001/2018 
 
A Comissão de Gestão Ambiental da Universidade Federal da Paraíba torna público o 
presente Edital, no qual encontram-se abertas as inscrições para o preenchimento de 12 
(doze) vagas para Bolsas de Estágio, conforme especificações abaixo:  
 
OBJETO  
Os candidatos selecionados (aprovados) estagiarão na Comissão de Gestão Ambiental da 
UFPB (CGA- UFPB), localizado na UFPB, Campus I, João Pessoa. A carga horária semanal 
do estágio consta de 20 (vinte) horas, durante 09 (nove) meses, podendo ser prorrogáveis 
ou não. 
 
1.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
O processo seletivo será constituído da seguinte forma:  
a) Análise do histórico escolar e currículo lattes;  
b) Entrevista individual.  
 
2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  
a) Ser aluno regularmente matriculado na UFPB;  
b) Estar cursando ou ter cursado o 4º período;  
c) Ter disponibilidade de 20 horas semanais para o estágio;  
d) Não estar recebendo remuneração da UFPB e não ser bolsista de outra instituição; 
e) CRA igual ou superior a 6,0.  
 

3. VAGAS 

As bolsas serão distribuídas nas seguintes áreas: 

Área 

Qua
nt. 
de 

bols
as 

Formação Requisitos específicos 

Compostagem 2 

Engenharia Ambiental 
Renovável 
Engenharia Civil 
Biotecnologia 
Biologia 

Experiência prévia na área 
ambiental;  
 

Resíduos de 
serviço saúde 

1 

Engenharia Ambiental 
Renovável 
Engenharia Civil 
Área de saúde 

Experiência prévia na área 
ambiental e de resíduos de saúde 
 

Residuos 
Especiais 

1 
Engenharia Ambiental 
Renovavel 
Engenharia Civil 

Experiência prévia na área 
ambiental, tratamento de lâmpadas 
fluorescentes 
 

Coleta Seletiva  2 
Engenharia Ambiental 
Renovável 

Experiência prévia na área 
ambiental; AutoCAD 



Engenharia Civil  

Resíduos 
químicos 

2 

Engenharia Química; 
Engenharia Ambiental 
Química Industrial; 
Engenharia Civil 
 

Experiência prévia na área 
ambiental. 

Restauração 
Florestal 

1 

Engenharia Ambiental 
Engenharia Civil, 
Biologia 
 

Experiência prévia na área de 
cartografia e geoprocessamento 

Informática 1 
Engenharia da 
Computação, 
Informática 

Experiência prévia na área de 
informática. 
 

Uso e 
ocupação 

2 

Engenharia Ambiental 
Ecologia, Geografia, 
Biologia 
 

Experiência na área ambiental; no 
uso de SIG (Sistema de 
informações geográficas); Noções 
básicas de análise de banco de 
dados espacial. 
 

 

4. DOCUMENTAÇÃO:  
a) Histórico escolar atualizado;  
b) Fotocópia da Carteira de Identidade e CPF;  
c) Currículo Lattes 
c) Formulário (modelo PRG) preenchido.  
 
5. BOLSA ESTÁGIO  
a) R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais), de acordo com a portaria da reitoria.  
 
6. VIGÊNCIA DA BOLSA  
a) De 01 de maio a 31 de dezembro de 2018, com possibilidade de renovação.  
 
7. DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÕES  
a) O período de inscrição será entre 16/04 e 18/02 de 2018 no horário das 8:00 às 12:00.  
b) Os candidatos devem se inscrever na sala da Comissão de Gestão Ambiental (Prédio da 
Reitoria, sala 16) e devem entregar em envelope lacrado.  
c) A data e o horário das entrevistas serão encaminhados no dia 18/04 para o e-mail dos 
alunos inscritos e acontecerão nos dias 19 e 20 de abril de 2018.   
 
8. RESULTADO  
O resultado final será divulgado no dia 20 de abril de 2018 no site www.ufpb.br/cga.  
 
 

João Pessoa – PB, 02 de abril de 2018 
 
 

JOÁCIO DE ARAÚJO MORAIS JÚNIOR 

Coordenador da Comissão de Gestão Ambiental 


