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AVISO 
 

SELEÇÃO PARA VOLUNTÁRIO EM PROJETO DE PESQUISA 

 

O Núcleo de Ecologia e Conservação da Caatinga (NECC) da UNIVASF, Campus Senhor do Bonfim, em 

parceria com a UPE e o CCINAT – Campus Serra da Capivara, está selecionando estudantes voluntários* 

para participar de um projeto de pesquisa na área de Etnobiologia e Etnoecologia na Ecorregião da Serra 

da Capivara. 

 

PRÉ-REQUISITOS: 

a) Ser estudante devidamente matriculado e cursando qualquer um dos cursos da UNIVASF – Campus 

Serra da Capivara; 

b) Tenha aptidão ou interesse investigativo em compreender os usos e manejos de plantas e ecossistemas 

por populações e sistemas culturais. 

 

HABILIDADES PRETENDIDAS:  

a) Autonomia em pesquisa; 

b) Capacidade de desenvolver trabalho em grupo; 

c) Respeito às diferenças, tolerância e ética coletiva; 

d) Disposição para aprender e inovar; 

e) Curiosidade; 

f) Disciplina para leitura, escrita e para o cumprimento dos objetivos, metas e compromissos coletivos; 

 

SELEÇÃO: 

O processo de seleção constará de: 

a) Análise de Carta de intenção (40%) 

b) Análise de Currículo Lattes (20%) 

c) Questionário/Entrevista (40%) 

 

OBS.: 

a) A CARTA DE INTENÇÃO e o CURRÍCULO LATTES deverão ser enviados para 

LIMAS.ARTHUR@GMAIL.COM até às 23h59min do dia 12/06/2018. 

b) O campo ASSUNTO do e-mail deverá ser preenchido com DOCUMENTOS SELEÇÃO 3ESC, em 

caixa alta. 

c) O questionário será enviado para o e-mail dos candidatos (Google formulário) no dia 13/06/2018. Após 

o recebimento do questionário via e-mail, os candidatos terão 48h para responder (até o dia 15/06/2018). 

Os candidatos que não responderem o questionário nesse prazo serão desclassificados. 

d) As entrevistas serão realizadas no dia 18/06/2018, das 15h:00 às 18h:00, em sala a ser definida. Caso 

algum estudante não possa participar da reunião neste dia e horário, solicitamos que envie um e-mail 

explicando sua impossibilidade e manifestando um dia e horário específico para a realização da 

entrevista, até o prazo máximo do dia 20/06/2018. 

e) Serão SELECIONADOS os candidatos que alcançarem escala superior a 70%. Candidatos com 

aproveitamento de até 50% ficarão CLASSIFICADOS e poderão participar da pesquisa oportunamente, a 

depender da necessidade da equipe. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Prof. Arthur Lima 

Professor Assistente A 

Colegiado de Ciências da Natureza-Campus Serra da Capivara 
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