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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO DE PROJETO 

 
PROJETO Nº 976 - BDGTur Azul 

 
O Instituto de Oceanografia - IO, através do Coordenador do projeto, Prof. Dr. João Luiz Nicolodi, abre 
seleção para vaga de Bolsista Estudante nível mestrado para auxiliar no Projeto No 976-PO-22-BDGTur-
Azul, conforme segue. 

 
1 CARACTERÍSTICA DA VAGA 

 
1.1 Nome da Vaga: Bolsa de Estudante nível mestrado; 
1.2 Quantidade: 1 (uma); 
1.3 Carga Horária: 8 (vinte) horas semanais (6 meses); 
1.4 Turno de trabalho: livre; 
1.5 Local de atividade: online, e eventualmente presencial na FURG; 
1.6 Área de atuação: Sistemas de Informação Geográfica e Gestão de Banco de Dados; 
1.7 Remuneração: R$ 1.330,00 (um mil, trezentos e trinta reais) mensais. 

 
 

2 OBRIGAÇÕES DO(A) SELECIONADO(A) 
 
2.1 Auxiliar na elaboração, organização e execução das estruturas de bancos de dados geográficos 
necessários ao cumprimento das metas do projeto  
2.2 Colaborar no mapeamento de processos e elaborar fluxogramas de trabalho; 
2.3 Manter a organização e atualização dos arquivos físico e virtual, planilhas, ofícios, formulários e 
controles de execução de projetos; 
2.4 Contribuir com a pesquisa acadêmica, bem como participar da elaboração de artigos científicos; 

 
 

3 REQUISITOS 
3.1 Mestrado em Geografia; 
3.2 Experiência comprovada em Sistemas de Informações Geográficas (SIG), Banco de Dados e 
Sensoriamento Remoto. 
 
4 INSCRIÇÕES 

 
4.1 As inscrições para a seleção serão feitas no período de 25 a 26 de setembro de 2022, às 23h59min. 
Os interessados (as) devem encaminhar currículo, bem como carta de apresentação e interesse na vaga 
para o e-mail: joaonicolodi@furg.br ou entregar em mãos no Laboratório de Oceanografia Geológica da 
FURG ao coordenador. 
 
5 CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 
 
Inscrições 25 a 26 de setembro de 2022 
Entrevistas 27 de setembro de 2022 
Resultado Final 27 de setembro de 2022 
Início das atividades 28 de setembro de 2022 
 
5.1 Candidatos(as) que não cumprirem os requisitos especificados neste edital serão desclassificados(as). 
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5.2 Após análise das Cartas e Currículos, os(as) candidatos(as) selecionados(as) serão convocados(as) 
por e-mail para a entrevista on-line com as informações de dia, hora e plataforma para realização 
desta. 

 
 

6 PRAZO DE CONTRATAÇÃO E RESPONSABILIDADES 
 

6.1 A duração das bolsas pode ser de até 06 (seis) meses, podendo ser cancelada ou prorrogada, 
conforme a vaga e as necessidades do projeto; 
6.2 São responsabilidades dos contratados, cumprir todos os requisitos definidos pela FAURG. 

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
7.1 O contrato com o projeto pode ser rescindido a qualquer momento por qualquer das partes. 
7.2 Casos omissos neste edital serão analisados e definidos pelo Coordenador do Projeto. 
 
 
Rio Grande/RS, 22 de setembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 
Prof. Dr. Joao Luiz Nicolodi 

Coordenador do Projeto 


