EDITAL 01/2019- SELEÇÃO DE BOLSISTA – PESQUISADOR
Classificação Faixa A (Deliberação 048/2017 – COEPEA), nível graduação
Universidade Federal do Rio Grande – FURG – Campus São Lourenço do Sul
Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande – FAURG
Chamada para Projeto desenvolvido pelo Laboratório Interdisciplinar MARéSS Mapeamento em Ambientes, Resistência, Sociedade e Solidariedade - Instituto
de Oceanografia (IO) / Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e
Contábeis (ICEAC)

PROJETO DE EXTENSÃO: “Formação Continuada de Gestores
Ambientais no contexto do Licenciamento Ambiental Municipal”

Objetivo do Projeto: desenvolver um processo de formação continuada
para servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA em Rio
Grande - RS, bem como outros gestores públicos e consultores privados,
egressos das áreas das ciências ambientais, como, discentes de
graduação e pós-graduação que possuam relação com a gestão ambiental
pública.

As instituições acima descritas divulgam, a quem interessar, que está aberto o
presente edital que tem por objetivo a seleção de três (03) bolsistas graduados
para participação no projeto acima denominado.
PERFIL DOS BOLSISTAS:
Perfil 1 - EDUCOMUNICAÇÃO: Um (1) profissional com graduação; que tenha:
(1) formação específica na área ambiental em nível de graduação ou pósgraduação; (2) habilidades gráficas e conhecimento do programa Corel draw.
Atribuições: Participar da elaboração de materiais didáticos, incluindo material
audiovisual e design gráfico de outros materiais relacionados ao projeto;
gerenciar plataformas eletrônicas de comunicação do projeto.
Perfil 2 - GESTÃO AMBIENTAL: Um (1) profissional com graduação em Gestão
Ambiental. Atribuições: Responsabilidade na definição de conteúdos,
envolvendo parte conceitual e arcabouço legal, para elaboração de materiais
didáticos. Auxiliar na organização e execução de eventos de formação, como
seminários, oficinas e cursos presenciais; participar da concepção, aplicação e
sistematização de pesquisas relacionadas ao escopo do projeto. Participar de
reuniões de equipe, atividades de planejamento e outras associadas a rotina do
projeto;

Perfil 3 – EDUCAÇÃO POPULAR: Um (1) profissional com graduação; que tenha
formação específica e/ou experiência prática em educação popular, junto a
grupos populares e/ou movimentos sociais. Atribuições: Participar da elaboração
de materiais didáticos considerando sua adequação aos critérios da educação
de grupos populares; auxiliar na organização e execução de eventos de
formação, como seminários, oficinas e cursos presenciais para grupos populares
e/ou movimentos sociais; participar da concepção, aplicação e sistematização
de pesquisas relacionadas ao escopo do projeto; Participar de reuniões de
equipe, atividades de planejamento e outras associadas a rotina do projeto;
NÚMERO DE VAGAS: 3 (três), sendo uma vaga para cada perfil profissional
descrito; REQUISITOS PARA CONCORRER A BOLSA: i) Possuir Graduação
conforme a descrição do perfil acima; ii) residir em São Lourenço do Sul; iii) Não
ser bolsista de agência de fomento, fundações ou empresas, nacionais ou
internacionais de caráter público ou privado, conforme Deliberação 025 da
FAURG, a não ser que desejem optar por bolsa deste edital, abrindo mão
daquela a que esteja vinculado no momento da seleção; iv) Disponibilidade de
horário compatível com as necessidades do projeto.
ATIVIDADES DO BOLSISTA: Perfil 1. 1. Elaborar peças gráficas relacionadas
às atividades do projeto, tanto de divulgação quanto de apoio nos processos
formativos; 2. Atualizar os sítios eletrônicos institucionais dos cursos e do projeto;
3. Elaborar releases sobre as atividades desenvolvidas no projeto; 4. Auxiliar no
registro fotográfico e audiovisual das atividades realizadas pelo projeto; 5.
Auxiliar na organização do armazenamento e busca de textos e materiais
gráficos utilizados na divulgação do projeto e como material didático nos cursos
oferecidos; 6. Participar de eventos e oficinas propostos pelos docentes
vinculados ao projeto. 7. Participar de pesquisas relacionadas ao escopo do
projeto; 8. Participar da elaboração de artigos, capítulos de livros e outros
instrumentos de divulgação técnico-científica; 9. Participar das atividades de
rotina do projeto.
ATIVIDADES DO BOLSISTA: Perfil 2: 1. Buscar textos e materiais didáticos
relacionados ao projeto; 2. Auxiliar na redação e na revisão de material didático
relacionado ao escopo do projeto; 3.Redação de material instrucional para
formações presenciais e à distância; 4. Contribuir na organização e execução de
eventos e oficinas propostos pelos docentes vinculados ao projeto; 5. Participar
de pesquisas relacionadas ao escopo do projeto; 6. Participar da elaboração de
relatórios de pesquisa e outros produtos que forem demandados; 7. Participar
da elaboração de artigos, capítulos de livros e outros instrumentos de divulgação
técnico-científica; 8. Participar das atividades de rotina do projeto.

ATIVIDADES DO BOLSISTA: Perfil 3: 1. Auxiliar na concepção dos processos
formativos, destinados aos grupos populares; 2.Buscar textos e materiais
didáticos relacionados ao projeto no âmbito da educação popular e formação
para grupos de movimentos sociais; 3. Auxiliar na elaboração e revisão de
material didático relacionado ao escopo do projeto e adequado aos princípios da
educação popular e formação para grupos de movimentos sociais; 4.Redação
de material instrucional para formações presenciais e à distância; 5. Contribuir
na organização e execução de eventos e oficinas propostos pelos docentes
vinculados ao projeto; 6. Participar, como moderador, dos processos formativos
presenciais; 7.Participar de pesquisas relacionadas ao escopo do projeto; 8.
Participar da elaboração de relatórios de pesquisa e outros produtos que forem
demandados; 8. Participar da elaboração de artigos, capítulos de livros e outros
instrumentos de divulgação técnico-científica; 9. Participar das atividades de
rotina do projeto.
CARGA HORÁRIA DA BOLSA: 30 horas semanais TURNOS DE ATUAÇÃO: a
combinar VALOR DA BOLSA: R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) TEMPO DE
DURAÇÃO: 12 meses, renovável até 24 meses
ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO
1º
REALIZAR
INSCRIÇÃO:
Manifestar
interesse
pelo
e-mail:
nucleomaress@gmail.com incluindo no mesmo o curriculum vitae, o diploma de
graduação e/ou pós-graduação conforme a descrição da vaga a qual pretende
se candidatar e demais documentos que comprovem experiência acadêmica ou
prática conforme a descrição de cada vaga. No caso da Vaga 1 incluir portfólio
com até quatro (4) peças gráficas autorais1 acompanhadas de memorial
descritivo (até 50 palavras por peça), reunidos em um só arquivo em pdf (no caso
de vídeo informar o link onde foi disponibilizado). No campo assunto do email,
escrever: “interesse para seleção de bolsa pesquisador – Projeto LAM”.
2º PERÍODO DE INSCRIÇÃO: De 22 até 30 de Março de 2019.
3º ENTREVISTA: Com professores integrantes do projeto, em horário e local a
ser informado, no dia 01/04/2019. Conforme a análise dos currículos, serão
selecionados até quatro candidatos para cada vaga. Os candidatos selecionados
para entrevista serão avisados previamente pelo e-mail informado na inscrição.
Data de realização da entrevista: 01 de abril de 2019. Se os entrevistadores
considerarem pertinente, poderá após a entrevista ser realizada uma prova
teórica, de forma a avaliar a capacidade de escrita dos candidatos e o
conhecimento sobre cada uma das áreas desejadas.

1

Como peças gráficas serão considerados vídeos, cartazes, folders, blogs, sítios eletrônicos,
etc., podendo ter sido desenvolvidos como atividade voluntária, acadêmica ou profissional

4º RESULTADO: O resultado será divulgado na Secretaria dos Cursos - Campus
São Lourenço do Sul, em data a ser divulgada após inscrições.
MELHORES INFORMAÇÕES: pelo email: nucleomaress@gmail.com.
Resumo Executivo do Projeto: O Projeto Formação Continuada de Gestores
Ambientais no contexto do Licenciamento Ambiental Municipal visa o
desenvolvimento de um processo de formação continuada voltado aos técnicos
que interagem no processo de licenciamento ambiental conduzidos pela
Secretaria de Município de Meio Ambiente. Tais técnicos se constituem em
grupos a saber: (1) Técnicos responsáveis pela avaliação de impacto ambiental
e condução dos processos de licenciamentos e fiscalização do cumprimento das
condicionantes; (2) Técnicos, funcionários públicos municipais, que são
responsáveis pela elaboração dos estudos ambientais necessários ao processo
de licenciamento ambiental das diversas atividades poluidoras desenvolvidas
pelo poder público municipal; (3) Técnicos das empresas de consultoria
responsáveis pelos estudos ambientais necessários a avaliação de impacto para
licenciamento de atividades poluidoras com impacto local e (4) Docentes e
Discentes de graduação e pós graduação da FURG.
Os técnicos da FURG e da SMMA, por meio de um processo de avaliação e
análise de processos de licenciamento e de visitas técnicas aos
empreendimentos, objetos desses processos, desenvolverão metodologias e
técnicas de avaliação de impacto ambiental, bem como termos de referências e
formulários específicos para orientar os estudos ambientais necessários a
melhoria e padronização da avaliação de impacto ambiental. Os resultados
desse processo subsidiarão o processo formativo a ser desenvolvido para os
demais grupos e ainda um conjunto de seminários e encontros abertos à
comunidade em geral.

