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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 
quantitativo e qualitativo das águas superficiais da bacia hidrográfica do ribeirão São Bartolomeu. 

1. Poderão se inscrever estudantes de graduação e de pós-graduação que estejam cursando ou 
tenham formação acadêmica em Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Ambiental ou 
Engenharia Civil. 

1.1. No caso de estudantes de graduação, só poderão se inscrever os candidatos que já 
tenham sido aprovados nas disciplinas de Hidráulica e Hidrologia e que não sejam prováveis 
concluintes no semestre 2023/II. 

1.2. No caso de estudantes de pós-graduação, não poderão se inscrever candidatos que 
possuam bolsa. 

 
2. A inscrição será realizada através do envio da Ficha de inscrição (Anexo I) e do Histórico 

escolar para o e-mail dea@ufv.br até às 17h do dia 09 de setembro de 2022. 
2.1. A homologação das inscrições será realizada no dia 12 de setembro de 2022. 

 
3. O Processo Seletivo será realizado em duas etapas: 1. entrevista (com nota atribuída de 0 a 

100); e 2. desempenho acadêmico nas disciplinas de Hidráulica e Hidrologia.  
a. A entrevista será realizada com a presença de dois professores do Departamento de 

Engenharia Agrícola e o responsável pelo trabalho de monitoramento das águas da 
Diretoria de Meio Ambiente da UFV, em horário e local a serem divulgados junto da 
homologação das inscrições. Cada membro da banca atribuirá uma nota de 0 a 100. 

b. A nota final da entrevista será dada pela média das notas dos membros da banca. 
c. O desempenho acadêmico nas disciplinas de Hidráulica e Hidrologia será avaliado a partir 

das notas destas disciplinas constantes no histórico escolar do candidato. 
d. A nota final do desempenho acadêmico será dada pela média das notas das disciplinas de 

Hidráulica e Hidrologia. 
e. A pontuação final será dada pela média das notas obtidas nas etapas de entrevista e de 

desempenho acadêmico. 
f. A classificação final será por ordem decrescente da pontuação final dos candidatos. 
g. A divulgação do resultado ocorrerá até dia 19 de setembro de 2022. 

 
4. Ao candidato classificado em primeiro lugar, será concedida uma 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 à PEC e à FUNARBE, podendo ser prorrogada por mais 06 
(seis) meses. 

Viçosa, 22 de agosto de 2022. 
 

 
Profa. Catariny Cabral Aleman 

Chefe do Departamento de Engenharia Agrícola 


