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EDITAL 02/2022 – PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

O LABORATÓRIO DE GEODÉSIA ESPACIAL E HIDROGRAFIA da UFPR (LAGEH) vem, por meio deste 
edital, tornar público o presente PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
para preenchimento de 01 (uma) vaga, de acordo com as informações abaixo: 

 
 

1. MODALIDADE: 
Bolsa de Iniciação Científica 

 

2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Desenvolvimento de atividades de pesquisa no contexto do projeto intitulado 
“Desenvolvimento de um modelo de quase-geoide para o estado do Paraná”. 
Especificamente, na Construção da base de dados gravimétrica terrestre e marítima, 
incluindo levantamentos terrestres com gravímetro, considerando análise de outliers. 

 

3. REQUISITOS: 
O presente edital é destinado à seleção de bolsista, considerando alunos regularmente 
matriculados no curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da UFPR, desde 
que sejam cumpridos os seguintes requisitos: 

 

a. ter cursado e sido aprovado nas disciplinas dos dois primeiros semestres do curso, 
conforme grade curricular vigente; 

b. possuir IRA igual ou superior a 0,6; 
c. ter disponibilidade para se dedicar às atividades com carga horária de 20 horas 

semanais. 
 

4. INSCRIÇÕES: 
As inscrições para o processo seletivo serão aceitas no período de 21/06/2022 a 
26/06/2022, exclusivamente a partir de envio de e-mail para editais.lageh@gmail.com, 
contendo as seguintes informações: 

 

a. nome completo; 
b. histórico escolar com IRA; 
c. currículo. 

 

A homologação das inscrições será divulgada por e-mail, seguindo o cronograma 
apresentado no item 7 deste edital. 

 

5. SELEÇÃO: 
A seleção será realizada por meio de entrevista individual, em data e local a serem 
divulgados por e-mail. Na entrevista, serão analisados os seguintes aspectos: 

 

a. perfil do candidato vocacionado à pesquisa no tema proposto; 
b. aptidão e disponibilidade para realizar a investigação no tempo e na forma proposta 

para o projeto de pesquisa. 
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6. PERÍODO DE DURAÇÃO E REMUNERAÇÃO: 

Contrato de 12 meses, com início das atividades em 01 de setembro de 2022. Possibilidade 
de remuneração através de bolsa no valor mensal de R$ 400,00. 

 
 

7. CRONOGRAMA: 
 

Etapa Data 

Inscrições via e-mail 21 de junho a 26 de junho de 2022 

Divulgação das homologações das inscrições 
e do local da entrevista, via e-mail 

27 de junho de 2022 

Entrevistas 28 de junho de 2022 

Divulgação dos resultados via e-mail Até 29 de junho de 2022 

 
 
 

Curitiba, 21 de junho de 2022. 
 

 

PROF. TIAGO LIMA RODRIGUES 
MATRÍCULA UFPR: 205492 


