
 

 

 

EDITAL N° 01/2022 LFC/LVV 

Processo Seletivo de Alunos de Iniciação Científica 

A Coordenação dos Projetos de Pesquisa dos Laboratórios de Fluidodinâmica Computacional (LFC) e de 

Verificação e Validação (LVV), da Universidade Regional de Blumenau – FURB, torna público a abertura 

das inscrições para o Processo Seletivo de Alunos de Iniciação Científica, para atuarem no Projeto de 

Pesquisa: ULTRAMIST II - “Desenvolvimento Tecnológico de Nova Geração de Dispersores de Carga de 

FCC Mediante Experimentos e Simulação Numérica”, Termo de Cooperação FURB/PETROBRAS nº 

0050.0119786.21.9. 

1. VAGA 

1.1.  A vaga para a bolsa deste edital tem duração até o final do projeto (2023), com a 

contratação a partir de 01/11/2022, e remuneração de R$ 780,00 (setecentos e oitenta 

reais) mensais. 

 

2. REQUISITOS 

Os candidatos a pleitear a Bolsa de Iniciação Científica devem cumprir os seguintes requisitos: 

a) Estar matriculado no curso de graduação em Engenharia Química ou no curso de 

graduação em Engenharia Mecânica;  

b) Deve dispor de 20 (vinte) horas semanais, distribuídas de acordo com as atividades 

propostas pelo projeto de pesquisa.  

Documentos necessários: 

a) Histórico Escolar; 

b) Alunos matriculados na 1ª fase, entregar o resumo de matrícula. 
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3. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas exclusivamente via e-mail, onde o candidato deverá encaminhar a 

documentação para o e-mail  ewerner@furb.br, no período: 17/10/2022 à 30/10/2022. 

 

4. SELEÇÃO 

 Os candidatos serão submetidos ao processo de seleção que constará de: 

      i) análise da documentação recebida; 

      ii) entrevista presencial (será encaminhado e-mail, informando data, hora e local da entrevista). 

Após a escolha do candidato, o resultado do processo seletivo será divulgado por meio eletrônico na 

página https://www.furb.br/editais/pesquisa. 

5. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 

Análise da documentação  31/10/2022  

Divulgação dos Classificados 04/11/2022 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Mais informações poderão ser obtidas: 

• Através do e-mail: ewerner@furb.br  

• Ou do telefone: (47) 3221-6117  

Blumenau, 13 de outubro de 2022. 

 

 

 
Prof. Dr. Henry França Meier 

Coordenador do Projeto 
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