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A Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB), por meio do Centro de Ciências 

Tecnológicas (CCT), torna público o presente edital para Seleção de Bolsista de Pesquisa, para 

atuar no projeto “Busca de inimigos naturais para o controle biológico do Maracujá Silvestre - 

Passiflora foetida L.”, no âmbito do Convênio FURB-CSIRO Nº 2019123441, financiado pelo 

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), Austrália. 

 

 

1 REQUISITOS 

 

1.1 Os(as) candidatos(as) devem apresentar conhecimentos, habilidades e experiência em 

controle biológico de plantas causadoras de invasão biológica, comprovados mediante: 

 

a) Graduação em Engenharia Florestal; 

b) Comprovante de aprovação nas disciplinas de entomologia e controle biológico em 

nível de graduação; 

c) Comprovante de participação em projeto de controle biológico de plantas causadoras de 

invasão biológica. 

 

 

1.2 Do(a) candidato(a) a bolsista exige-se: 

 

a) Possuir o título de Engenheiro(a) Florestal, quando da implementação da bolsa; 

b) Demonstrar conhecimentos para a criação/manutenção de colônias de insetos, 

comprovados durante a entrevista; 

c) Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 

d) Ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) residente no Brasil, portador(a) de visto temporário 

ou permanente ou residente no exterior. 

 

 

1.3 O(A) bolsista deverá: 

 

a) Dedicar-se presencialmente por 20 horas semanais, horário vespertino a ser cumprido 

de segunda a sábado, à execução do projeto; 

b) Manter reuniões regulares de trabalho com o pesquisador principal; 

c) Integrar-se à equipe científica do Laboratório de Monitoramento e Proteção Florestal - 

LAMPF; 

d) Ter autonomia para redigir artigos científicos e publicar os resultados obtidos em 

periódicos científicos especializados; 

e) Devolver à FURB, em valores atualizados, o(s) pagamento(s) recebido(s) 

indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam 

cumpridos. 
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2 DA VAGA E DA REMUNERAÇÃO 

 

A vaga para a bolsa deste edital tem duração de 6 meses a partir de 03/04/2023 e 

remuneração de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, pagas pela Fundação Universidade 

Regional de Blumenau, renovável por igual período. 

 

 

3 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO: 

 

a) Memorial de Apresentação, em que o candidato justifique seu interesse, sua experiência 

e qualificação para assumir a bolsa e participar do projeto, de no máximo 3 páginas; 

b) Curriculum vitae atualizado nos moldes da plataforma Lattes (CNPq); 

c) Cópia de histórico escolar de graduação; 

d) Comprovante de tempo de participação em projetos de controle biológico. 

 

 

4 PERÍODO E LOCAL DA INSCRIÇÃO 

 

As inscrições devem ser realizadas no período de 21 a 25 de março de 2023. A 

documentação deve ser enviada para o endereço cct@furb.br 

 

 

5 SELEÇÃO: 

 

5.1 Os (As) candidatos(as) serão submetidos(as) a processo de seleção que constará de: 

a) análise da documentação recebida; 

b) entrevista presencial, dos três candidatos(as) mais bem classificados (considerando as 

alíneas (a), (b), (c) e (d) do item 5.2), por uma comissão formada por três docentes do 

Departamento de Engenharia Florestal, e apresentação dos originais da documentação 

encaminhada por e-mail.  

 

5.2 Critérios de seleção do(a) bolsista. 

Para a seleção do(a) bolsista serão utilizados os seguintes critérios: 

 

a) Análise do Memorial de Apresentação (peso de 10%); 

b) Média na disciplina de entomologia (a maior média terá peso 10%, a segunda maior terá 

peso 9%, a terceira maior terá peso 8%, e assim sucessivamente até o menor percentual 

de 1% que valerá para todas as demais médias); 

c) Média na disciplina de controle biológico (a maior média terá peso 10%, a segunda 

maior terá peso 9%, a terceira maior terá peso 8%, e assim sucessivamente até o menor 

percentual de 1% que valerá para todas as demais médias); 

d) Tempo de participação em projetos de controle biológico (o maior tempo terá peso de 

20%, o segundo maior terá peso 17%, o terceiro maior terá peso 14%, e assim 

sucessivamente até o menor percentual de 2% que valerá para todos os demais tempos); 

e) Entrevista (50%). 
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Observação: para situações de igualdade, o critério de desempate será a idade do(a) 

candidato(a), com preferência para a idade mais elevada. 

 

 

DATAS IMPORTANTES 

 

Prazo de inscrição  
Inicial: 8 horas do dia 21/03/2023; 

Final: 18 horas do dia 25/03/2023. 

Publicação da homologação das inscrições 27/03/2023 

Publicação da lista com os(as) três 

candidatos(as) mais bem classificados 
28/03/2023 

Entrevista com os(as) três candidatos(as) 

mais bem classificados 

29/03/2023, às 8h, bloco Q, sala 002, Rua 

São Paulo, 3366, Blumenau - SC. 

Publicação do resultado  29/03/2023 

Interposição de recurso  30/03/2023 

Publicação do resultado final  31/03/2023 

 

Observação: a comunicação da FURB com os candidatos será realizada por meio eletrônico 

na página da FURB (furb.br), no link Editais 

(https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/). 

 

 

CONTATO: Fundação Universidade Regional de Blumenau 

Centro de Ciências Tecnológicas, Campus 2 / Sala I-004 

Rua São Paulo, 3250 - Itoupava Seca / 89030-000 Blumenau-SC 

Fone: (47) 3221-6005 / 6006 / 6007 

E-mail: cct@furb.br  

 

 

Blumenau, 20 de março de 2023. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Fábio Luis Perez 

Diretor do Centro de Ciências Tecnológicas 
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