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EDITAL DE SELEÇÃO - 02/2018 

Seleção de Bolsista para atuar no projeto de Extensão “IV Semana 
Florestal da Universidade Federal do Acre Campus Floresta: Florestas e 

Oportunidades” 
 
Em cumprimento ao Edital PROEX Nº 02/2018 torna-se pública a abertura de 

inscrições para a seleção de 4 (quatro) bolsistas, para auxiliar na organização e 

realização da IV Semana Florestal da Universidade Federal do Acre-Campus 

Floresta, com tema Florestas e Oportunidades. O projeto aprovado no último 

edital está sob a coordenação dos professores Dr. Gleisson Oliveira 

Nascimento e do professor M.e Givanildo Pereira Ortega. 

 
1. REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSCRIÇÃO 
1.1. Estar regularmente matriculado no 1º semestre de 2018 do curso de 

Bacharelado em Engenharia Florestal, do campus Floresta, conforme edital 

Proex nº 02/2018 no item 5.4 alínea a. 

1.2. Apresentar comprovante de residência, endereço eletrônico e telefone para 

contato, conforme edital Proex nº 02/2018 no item 5.4 alínea c. 

1.3. Não possuir outras bolsas pagas com recursos da Universidade Federal do 

Acre, comprovando isso através do termo de compromisso, disponibilizado na 

plataforma de ações de extensão e cultura, conforme edital Proex nº 02/2018 

no item 5.4 alínea d. 

1.4. Pertencer a atual diretoria do Centro Acadêmico de Engenharia Florestal- 

CAEF, do campus Floresta. 

 
2. PERÍODO E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES 
2.1. As inscrições ocorrerão entre 28/05/2018 e 01/06/2018. 
 
2.2. LOCAL E HORÁRIO 
 
2.2.1. Local: Secretaria do curso de Engenharia Florestal 

2.2.2. Horário: Das 08:00 às 13:00 

 
3. FORMA DE INSCRIÇÃO 
3.1. Além do preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos deverão 
entregar: 
a) Currículo Lattes atualizado; 
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b) Carta de intenção manifestando o interesse e indicando a sua 

disponibilidade de horário para participar das atividades do projeto de extensão; 

c) Histórico escolar atualizado com coeficiente de rendimento do aluno-CRA; 

d) Dados bancários: conta corrente e individual. 

 

4. DAS VAGAS 

4.1. Serão oferecidas 4 (Quatro) bolsas para atuação durante 1 (Um) mês de 

atividades. 

4.2. Além das vagas oferecidas, será considerado cadastro de reserva até a 

mesma quantidade ofertadas do número de classificados. 

 

5. VALOR DA BOLSA 

5.1. Cada bolsa será no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 

5.2. A bolsa terá vigência no período de 1 (um) mês. 

 

6. PROCESSO DE SELEÇÃO DO BOLSISTA 

6.1. A comissão julgadora será formada pelos coordenadores do projeto “IV 

Semana Florestal da Universidade Federal do Acre-Campus Floresta: Florestas e 

Oportunidades”. 

6.2. Candidatos com inscrições deferidas serão classificados em ordem decrescente 

de acordo com a nota do CRA. 

 

7. ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA 

a) Trabalhar na organização, planejamento, divulgação e execução da IV 

Semana Florestal da Universidade Federal do Acre, Campus de Cruzeiro do 

Sul-Acre. 

 

8. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA APÓS A SELEÇÃO 
8.1. O bolsista selecionado deverá apresentar num prazo de até 24 horas após 

a publicação do resultado final os seguintes documentos: 

a) Cadastro realizado na plataforma de extensão e cultura, no site da 

Universidade Federal do Acre (www.ufac.br).  

b) Aceite do termo de compromisso, para que o mesmo seja vinculado ao 

http://www.ufac.br/
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projeto. 

c) Fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF (frente e verso). 
 
8. CRONOGRAMA  

 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de 

desconhecimento; 

9.2. A não entrega de qualquer um dos itens solicitados para inscrição, 

ocasionará a desclassificação automaticamente. 

9.3. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela comissão 

julgadora. 

9.4. Mais informações, entrar em contato pelo e-mail: givaortega@hotmail.com  
e gleissonnascimento582@gmail.com 

 

 

________________________________ 

Gleisson de Oliveira Nascimento 

Coordenador do projeto: “IV Semana Florestal da Universidade Federal do Acre-

Campus Floresta: Florestas e Oportunidades” 

 

Período de inscrição 28/05 a 01/06 de 2018 

Divulgação do deferimento das 
inscrições bem como dos candidatos 
aptos para a entrevista 

04 de junho de 2018 (pela manhã) 

Análise do Coeficiente de Rendimento 
do Aluno – CRA 

04 de junho de 2018 (pela tarde) 

Resultado Final 05 de junho de 2018 


