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Classificação Faixa B(Deliberação 048/2017 – COEPEA), nível graduação 
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Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande – FAURG 

Chamada para Projeto desenvolvido pelo Laboratório de Gerenciamento Costeiro do Instituto 

de Oceanografia 

PROJETO DE EXTENSÃO: “REVISÃO DO PLANO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE – 

PROGRAMA COSTA SUL II”  

Objetivo do Projeto:  

O conjunto de ações previstas no projeto buscam avaliar o alcance dos 

principais instrumentos de gestão ambiental do município,  incluindo o próprio Plano 

Ambiental Municipal,  oferecer um diagnóstico atual e um prognóstico dos problemas 

socioambientais presentes  na Ilha dos Marinheiros e APA da Lagoa Verde, propor um 

conjunto de ações, a serem definidas de forma participativa (objetivos, metas e 

prioridades), para reverter tendências de degradação ambiental e reorientar o processo 

de desenvolvimento  do município no eixo da sustentabilidade.  Espera-se ao final do 

projeto obter os seguintes produtos: 

 Novo Plano Ambiental Municipal 

 Novo Plano de Manejo da APA da Lagoa Verde 

 



 Novo Plano Ambiental da Ilha dos Marinheiros 

 Detalhamento do Zoneamento Ecológico Econômico do Município. 

 

 

PERFIL DO  BOLSISTA: 

A função do bolsista será um conjunto amplo de atividades que demandam uma alta 

capacidade de organização e de trabalho. Será encarregado de manter o projeto funcionando 

de forma como previsto, e envolve atividades técnicas e também administrativas incluindo: 

Auxiliar a coordenação do projeto na relação com a FAURG  e a organização das atividades dos 

demais contratado; Organizar  documentos e formulários necessários para o pagamento dos 

bolsistas; Acompanhar o andamento  dos planos de trabalho dos bolsistas do projeto; 

Participar das reuniões técnicas ; Organizar e promover oficinas participativas; Coordenar o 

levantamento bibliográfico para atualização dos dados do Plano Ambiental Municipal de Rio 

Grande  (Diagnósticos ambiental, socioeconômico e institucional);  Manter um sistema 

organizado dos dados.  Facilitar a organização financeira do projeto; pesquisar preços e 

providenciar compras  sempre que necessário; Identificar os atores sociais chaves na sede do 

município e nos distritos e  organizar Grupos de Trabalho para a preparação das agendas 

locais.Preparar relatórios 

 

CARGA HORÁRIA DA BOLSA: 4 0 horas semanais  

VALOR DA BOLSA: R$ 2.480,00  

 TEMPO DE DURAÇÃO: 12 meses 

ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

1- INSCRIÇÃO:  03-07 DE JUNHO DE 2019 

Manifestar interesse pelo e-mail: paulotagliani16@gmail.com  incluindo no mesmo o 

curriculum vitae, o diploma de pós-graduação  ou certificado de defesa; 

2- PRÉ-SELEÇÃO (Processo Interno) -  

3- ENTREVISTAS  COM OS PRÉ-SELECIONADOS – 10 - 11 JUNHO 

4- RESULTADO: 12 DE JUNHO 

Obs. O resultado será divulgado na Secretaria do Instituto de Oceanografia  

 

MELHORES INFORMAÇÕES: pelo email: paulotagiani16@gmail.com. 
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