DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ATUAR NO MONITORAMENTO DOS
RESERVATÓRIO DA UFV JUNTO AO DEA E DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

EDITAL N.º001/2022

O Departamento de Engenharia Agrícola, em parceria com a Diretoria de Meio Ambiente,
informa que se encontram abertas as inscrições para seleção de um Estagiário para atuar no
monitoramento do nível e vazão dos reservatórios de água da UFV.
1. Poderão se inscrever estudantes de graduação e de pós-graduação que estejam cursando ou
tenham formação acadêmica em Engenharia Agrícola, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia
Ambiental ou Engenharia Civil.
2. A inscrição será realizada através do envio de ficha de inscrição e currículo para o e-mail (secretaria
do departamento) dea@ufv.br até às 17h do dia 25 de fevereiro de 2022.
3. O Processo Seletivo será realizado por meio de entrevista na modalidade remota via Google Meet
(com nota atribuída de 0 a 100), análise do currículo baseado na experiência para a vaga de estágio
(com nota atribuída de 0 a 100) e avaliação teórica na área de Hidráulica e Hidrologia.
a. A entrevista será realizada com a presença de dois professores do Departamento de
Engenharia Agrícola e o Responsável pelo monitoramento dos reservatórios de água da UFV.
b. A pontuação do currículo será baseada nas disciplinas cursadas com coeficiente de rendimento
superior a 70, participação em cursos e eventos na área de atuação.
c. A avaliação teórica será via formulário do Google disponibilizado após a entrevista. O tempo de
realização será de 2 horas.
d. A divulgação do resultado ocorrerá até dia 14 de março de 2022.
4. Ao candidato admitido, será concedida bolsa de estágio no valor de R$400,00 (quatrocentos
reais), a ser paga durante o período de seis meses, a contar da data de efetivação do contrato de
estágio junto a PEC e FUNARBE, podendo ser prorrogada por mais seis meses.

Viçosa, 08 de fevereiro de 2022.

Profa. Catariny Cabral Aleman
Chefe do Departamento de Engenharia Agrícola

