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EDITAL DE SELEÇÃO 002/2023 – 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 bolsistas de graduação da UFRN. 
 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 
1.1 O presente edital destina-se a alunos de graduação da UFRN, dos cursos de Ciências 
Biológicas, Ecologia, Engenharia da Aquicultura ou área afim para atuar como estagiários, 
apoiando projeto de pesquisa sobre a pesca de atuns e afins no âmbito do Programa 
PROARQUIPELAGO; 

1.2 Esse edital está disponível nos sites: 
https://cchla.ufrn.br/laproter/index.php/editaisabertos 
https://cb.ufrn.br/sala_imprensa/noticias 
 

2. DAS VAGAS E BOLSAS 

 

2.1 Este processo seletivo objetiva o preenchimento de 02 (duas) vagas para alunos de graduação 
dos cursos de Ciências Biológicas, Ecologia, Engenharia da Aquicultura ou área afim, que 
deverão apoiar as atividades desenvolvidas pelo coordenador do projeto; 

2.2 Os estagiários deverão apoiar a coordenação do projeto nas seguintes atividades: Coleta de 
dados de desembarque de pescado da frota industrial espinheleira do RN; participação em 
eventuais expedições ao Arquipélago de São Pedro e São Paulo para coleta de dados pesqueiros, 
oceanográficos, dentre outros; apoio na análise de material biológico, climáticos e 
oceanográficos; tabulação e análise estatística de dados; elaboração de relatórios técnicos; 

2.3 O aluno deverá estar regularmente matriculado nos cursos de graduação em Ciências 
Biológicas, Ecologia, Engenharia da Aquicultura ou áreas afins, em período igual ou superior ao 
quarto semestre; 

2.4 O aluno deve, preferencialmente, ter cursado disciplinas relacionadas a bioestatística, 
oceanografia, ecologia numérica, ictiologia e bioecologia aquática; 

2.5 O aluno cumprirá carga horaria semanal de 20h; 

2.6 O período de bolsas será de 12 meses; 

2.7 O aluno receberá, a título de bolsa, remuneração mensal no valor de R$ 700,00 (setecentos 
reais). 

LABORATÓRIO DE 
BIOLOGIA PESQUEIRA  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA E LIMNOLOGIA 

LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA PESQUEIRA E DE MERGULHO 

CIENTÍFICO 



 

3. DA INSCRIÇÃO 

 

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

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

3.2.1 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. 

3.2.2 Para efetivar a inscrição, o candidato deverá enviar uma mensagem para o endereço 
eletrônico selecaoprojeto7@gmail.com contendo os seguintes documentos (em formato PDF): 
RG e CPF, declaração de matrícula emitida via SIGAA e histórico acadêmico; 

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

3.3 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 

3.4 As inscrições são gratuitas. 

  

4. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 

  

4.1 A seleção será constituída das seguintes etapas: análise de desempenho acadêmico (histórico) 
e entrevista; 

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

4.1.2. O Deferimento ou Indeferimento da inscrição será informado por e-mail até as 12h do dia 
24/02/2023 

4.1.3 A entrevista será realizada no dia 24/02/2023, a partir das 14h, na secretaria da Pró-Reitoria 
de Planejamento (PROPLAN), localizada no primeiro andar da Reitoria da UFRN; 

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

4.2.1 Desempenho acadêmico; 

4.2.2 Disponibilidade de tempo para execução das atividades do projeto. 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

5.1 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 

 



6. DA CONVOCAÇÃO 

 

6.1. 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 4.2. 

 

7. DA VIGÊNCIA 

  

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

  

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

8.1 Local de de trabalho: Laboratório de Biologia Pesqueira do Departamento de Oceanografia e 
Limnologia - UFRN; 

8.2 O estágio terá início em março de 2023 e as atividades deverão ser executadas durante o 
período da manhã; 

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

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

 

Natal, 13 de fevereiro de 2023. 

 
  
 
 
 

Prof. Jorge Eduardo Lins Oliveira 
Matrícula 1149351 

Coordenador do LABIPE 


