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EDITAL DE SELEÇÃO 001/2023 – PROARQUIPELAGO 

 
O Programa PROARQUIPELAGO, sob responsabilidade de seu Coordenador, JORGE 
EDUARDO LINS OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de 
edital para a seleção de servidor técnico-administrativo da UFRN para ser remunerado por meio 
de Retribuiçao Pecuniária. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 
1.1 O presente edital destina-se a servidores técnico-administrativos da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte – UFRN para ocupar vaga remunerada para apoio às pesquisas 
realizadas no âmbito do Programa PROARQUIPELAGO. 

1.2 Esse edital está disponível no site 
https://cchla.ufrn.br/laproter/index.php/editaisabertos 

https://cb.ufrn.br/sala_imprensa/noticias 

1.3 As bolsas serão remuneradas de acordo com o Item 3 deste edital. 

 
2. DOS REQUISITOS PARA A SELEÇÃO 

 

2.1 As vagas destinam-se a servidores ténico-administrativos da UFRN, com formação 
superior em Ciências Biológicas, Ecologia ou Engenharia da Aquicultura,  preferencialmente 
com experiência em bioinformática ou área afim e na utilização de equipamentos oceanográficos; 

2.2 Os candidatos devem observar se a soma de todos os valores a título de remuneração, 
bolsas, retribuições pecuniárias, pensão, proventos de aposentadoria, salário ou qualquer outra 
espécie remuneratória fica abaixo do limite previsto no Art. 37, XI da Constituição Federal de 
1988; 

2.3 Os candidatos devem se limitar em atividades remuneradas com bolsas de pesquisa, ensino 
e extensão a 20 (vinte) horas semanais. São também contabilizadas para este limite a carga 
horária dedicada às atividades remuneradas com retribuição pecuniárias. (Art. 144 parágrafo 
único da Resolução 001/2022 - CONSEPE/CONSAD); 

 

3. DAS VAGAS E REMUNERAÇÃO 

3.1 Este processo seletivo objetiva o preenchimento de 01 (uma) vaga para técnico-
administrativo da UFRN, que deverá dar apoio às pesquisas realizadas no âmbito do Programa 
PROARQUIPELAGO e às atividades desenvolvidas pelo coordenador do projeto; 
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3.2 O servidor deverá apoiar a coordenação do projeto nas seguintes atividades:  Participação em 
trabalhos de campo para apoio aos pesquisadores no manuseio e funcionamento operacional de 
equipamentos utilizados para coletas de dados biológicos, geológicos e oceanográficos, tais 
como: batimetria, medições de correntes com ADCP, parâmetros físico-químicos com CTD, 
sedimentos com amostradores de fundo, entre outros; e Tabulação e análise de dados coletados 
durante os trabalhos de campo, utilizando métodos estatísticos (paramétricos e não paramétricos) 
e modelos matemáticos; 

3.3 O servidor cumprirá jornada de 6h horas semanais; 

3.4 O período de bolsas será de 12 meses; 

3.5 O servidor será remunerado mensalmente através de  Retribuição Pecuniária (Apoio Técnico) 
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

  

4.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste edital, das quais não poderá se alegar desconhecimento; 

4.2 As inscrições ficarão abertas no período de 13/02/2023 até 23h59 de 16/02/2023 e deverão 
ser realizadas mediante envio de mensagem eletrônica (e-mail) para 
selecaoprojeto7@gmail.com, seguindo rigorosamente os procedimentos abaixo: 

4.2.1 Antes de realizar a solicitação de inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o perfil no qual deseja concorrer. 

4.2.2 Para efetivar a inscrição, o candidato deverá enviar uma mensagem para o endereço 
eletrônico selecaoprojeto7@gmail.com contendo telefone para contato e os seguintes 
documentos (em formato PDF): RG e CPF, declaração de vínculo com a UFRN e Currículo 
Vitae; 

4.2.3 O fornecimento de informações inverídicas implicará a desclassificação automática do(a) 
candidato(a); 

4.3 Os candidatos são responsáveis pelos conhecimentos das normas do edital, bem como pelo 
acompanhamento do andamento deste processo seletivo por meio do endereço eletrônico: 
https://cchla.ufrn.br/laproter/index.php/editaisabertos 

4.4 As inscrições são gratuitas. 

  

5. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 

  

5.1 A seleção será constituída das seguintes etapas: análise de currículo e entrevista. 

5.1.1 A ausência ou apresentação incompleta da documentação exigida implicará a 
desclassificação do(a) candidato(a); 

5.1.2 A entrevista será realizada no dia 17/02/2023, a partir das 14h, no Departamento de 
Oceanografia e Limnologia da UFRN, localizado na Via Costeira - Natal/RN; 

5.2 O processo seletivo será regido por este Edital e executado pela Coordenação do projeto. A 
seleção obedecerá aos seguintes critérios de classificação: 



5.2.1  Grau de domínio técnico/acadêmico dos conhecimentos requeridos ao exercício da 
função no projeto; 

5.2.2 Disponibilidade de tempo para execução das atividades e participação de reuniões 
ordinárias e extraordinárias do projeto. 

  

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

6.1 A lista de classificação dos(as) candidatos(as) selecionados(as) será publicada no 
endereço eletrônico: https://cchla.ufrn.br/laproter/index.php/editais-encerrados-2 

 

7. DA CONVOCAÇÃO 

 

7.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo serão convocados na ordem de classificação, 
observando o número de vagas, a vigência do presente edital e os critérios de classificação 
apontados no item 5.2. 

 

8. DA VIGÊNCIA 

  

8.1. Este processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por 12 meses a 
contar a partir da data da divulgação do resultado. 

  

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

9.1 Local de de trabalho: Laboratório de Biologia Pesqueira e Mergulho Cientifico da UFRN; 

9.2 Os casos não contemplados neste edital serão resolvidos mediante deliberação da comissão 
de seleção; 

9.3 Para informações adicionais, contatar selecaoprojeto7@gmail.com. 

 

Natal, 10 de fevereiro de 2023. 

 
  
 
 
 

Prof. Jorge Eduardo Lins Oliveira 
Matrícula 1149351 

Coordenador do LABIPE 


