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REGIONAL JATAÍ 
CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

PROJETO CONEXÃO FLORESTAL 
 

EDITAL Nº 001/2019 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO PROJETO CONEXÃO FLORESTAL 

 

O coordenador e vice-coordenadores do Projeto Conexão Florestal da Universidade 

Federal de Goiás – Regional Jataí (UFG-REJ), no uso de suas atribuições legais, tornam público 

o presente edital visando a seleção de 10 (dez) estudantes do curso de Engenharia Florestal da 

UFG-REJ para participarem do Projeto Conexão Florestal, Edição 2019 – PECFLOR 2019. 

 

14. DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1. Para participar deste processo seletivo, o estudante deve estar regularmente matriculado no 

curso de graduação em Engenharia Florestal da UFG-REJ e ter 50% ou mais da carga horária 

total do referido curso concluída, com disponibilidade de 8 (oito) horas semanais, incluindo as 

quintas-feiras, no período da tarde, do primeiro semestre letivo de 2019. 

1.2. Estudantes que participaram da turma PECFLOR 2018 não poderão se candidatar neste 

Edital. 

1.3. As inscrições serão realizadas entre às 00h00min do dia 1 de fevereiro de 2019 e às 

23h59min do dia 15 de fevereiro de 2019. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá enviar 

os seguintes documentos, listados a seguir, para a Humaniza Consultoria Júnior em Gestão de 

Pessoas¹, a qual ficará encarregada pelo processo seletivo, via e-mail 

curriculos@humanizajr.com.br .  

1.3.1. Formulário de inscrição (Anexo 1). 

1.3.2. Extrato Acadêmico atualizado (solicitar pelo e-mail edmilsonscruz@gmail.com). 

1.3.3. Curriculum Vitae assinado. 

1.4. Não será aceita outra forma de inscrição, nem inscrição incompleta ou fora do período de 

inscrição. 

1.5. A confirmação do recebimento da documentação será feita por e-mail pela Humaniza 

Consultoria Júnior em Gestão de Pessoas.  

1.6. O preenchimento do Formulário de Inscrição será de total responsabilidade do candidato. 



¹ Empresa Humaniza Júnior  

Contatos: https://www.instagram.com/humanizajr/. e-mail: curriculos@humanizajr.com.br. . Telefone: (64) 3636-5504. 

Endereço: Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), Av. Dorival de Carvalho 1643- Vila Santa Maria. 
 

1.7. A homologação das inscrições será de responsabilidade da empresa Humaniza Consultoria 

Júnior em Gestão de Pessoas, com colaboração da equipe coordenadora do Projeto Conexão 

Florestal. 

1.8. Após a divulgação da Lista Preliminar dos Inscritos (inscrições homologadas e não 

homologadas), que será publicada no dia 18 de fevereiro de 2019, até às 17h00min,  no site do 

curso da Engenharia Florestal da UFG/REJ, http://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br. Após a 

divulgação da Lista Preliminar, os candidatos terão até às 17h00min do dia 19 de fevereiro de 

2019 (prazo de 24 horas após a divulgação da lista preliminar) para entrarem com recurso ao 

resultado exclusivamente pelo e-mail curriculos@humanizajr.com.br . 

1.9. A lista final dos Inscritos será publicada no dia 20 de fevereiro de 2019, no site 

http://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br, até às 17h00min. 

1.10. A inscrição implicará no conhecimento do presente Edital e aceitação das normas e prazos 

nele estabelecidos. 

 

2. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 

 

2.1. Os candidatos inscritos serão classificados segundo os critérios da empresa recrutadora.  

2.2. O processo seletivo terá início às 08h00min do dia 13 de março de 2019 e poderá ocorrer 

até às 18h00min do dia 15 de março de 2019. 

2.3. O local de realização no processo seletivo será o prédio do curso de Engenharia Florestal, 

com salas a serem definidas em Edital Complementar.  

2.4. Serão selecionados os 10 melhores colocados no processo seletivo. Haverá ainda, lista de 

suplentes com 5 alunos.  

 

3. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DA CONVOCAÇÃO 

 

3.1. O resultado final será divulgado no site do curso de Engenharia Florestal no dia 18 de março 

de 2019, até às 17h00min, no site do curso de Engenharia Florestal da UFG-REJ 

(https://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br).  

3.2. A convocação dos aprovados será feita exclusivamente pelo e-mail do candidato. 

3.3. O candidato classificado e convocado deverá comparecer à primeira reunião do Projeto 

Conexão Florestal no dia 21 de março de 2019 às 13h30min, na sala de reuniões do curso de  

Engenharia Florestal da UFG-REJ.  

3.4. Será eliminado e perderá direito à vaga o candidato convocado que não comparecer ao 

primeiro dia de reunião em local e o horário informados neste Edita. Neste caso, haverá 

convocação imediata do primeiro classificado da lista de reserva, exclusivamente via e-mail.  
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3.5. A convocação de suplente ocorrerá no dia 21 de março de 2019. Após esta data, a lista de 

reserva tornar-se-á sem efeito.  

 

4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESLIGAMENTO DOS CANDIDATOS 

SELECIONADOS AO PROJETO CONEXÃO FLORESTAL, EDIÇÃO 2019 

4.1. Ao final do PECFLOR 2019, os participantes serão avaliados individualmente e classificados 

de acordo com os seguintes conceitos: 

4.1.1 Conceito A (Excelente Desempenho). 

4.1.2 Conceito B (Desempenho Satisfatório). 

4.1.3 Conceito C (Desempenho mediano). 

4.1.4 Conceito D (Desempenho insuficiente). 

4.2 Será automaticamente desligado do PECFLOR 2019 aquele que não atender aos seguintes 

critérios: 

4.2.1. Não comparecer ao primeiro dia de reunião do PECFLOR 2019 (21 de março de 2019, às 

13h30min). 

4.2.2. Não tiver 100% de participação nas reuniões presenciais programadas ao longo do 

semestre, salvo por motivos que serão devidamente elucidados na primeira reunião. 

4.2.3. Receber 3 (três) avaliações com conceito C, durante as atividades desenvolvidas no 

PECFLOR 2019. 

4.2.4. Receber 1 (uma) avaliação com conceito D durante as atividades desenvolvidas no 

PECFLOR 2019. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1. Serão incorporados ao Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares e, 

ou, anexos que visem correções e aperfeiçoamento do processo seletivo e demais conteúdos 

deste Edital. 

5.2. O acompanhamento das publicações, dos avisos e comunicados referentes ao processo 

seletivo previsto neste Edital é de responsabilidade do candidato. 

5.3. Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Projeto Conexão Florestal. 
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6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL 001/2019 

14 de dezembro de 2018 Reunião de apresentação do Projeto Conexão Florestal 2019. 

18 de janeiro de 2019 Publicação e divulgação do Edital 001/2019. 

18 a 25 de janeiro de 2019 Período para solicitação do extrato acadêmico via e-mail. 

1º a 15 de fevereiro de 
2019 

Período de inscrições, via e-mail. 

18 de fevereiro de 2019 Publicação da Lista Preliminar dos Inscritos. 

19 de fevereiro de 2019 Prazo para recurso das inscrições. 

20 de fevereiro de 2019 Publicação da Lista Final dos Inscritos. 

13 a 15 de março de 2019 Processo Seletivo. 

18 de março de 2019 Publicação do Resultado Final da Seleção e Convocação dos 
Candidatos Selecionados. 

21 de março de 2019 Início das atividades do Projeto Conexão Florestal, Edição 
2019. 

28 de junho de 2019 Provável data de encerramento do PECFLOR 2019. 

 
 
 

Jataí, GO, 12 de dezembro de 2018. 
 
 
 
 
 

Prof. Carlos Rogério Andrade 
Coordenador do Projeto Conexão Florestal 

 
 
 
 
 

Prof. Edmilson Santos Cruz 
Vice-coordenador do Projeto Conexão Florestal 

 
 
 
 

Prof.ª Juliana Ceccato Ferreira 
Vice-coordenadora do Projeto Conexão Florestal 
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EDITAL 001/2018 - ANEXO 1 
 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO À SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO PROJETO CONEXÃO 

FLORESTAL, EDIÇÃO 2019 
 

Nome completo: 

Período em curso:  Porcentagem concluída do 

curso: 

Matrícula: 

Telefone para contato e Número do WhatsApp  E-mail: 

 
Documentação entregue via e-mail no ato da inscrição: 

□ Formulário de inscrição. 

□ Extrato Acadêmico atualizado (emitido pelo sistema SIGAA com código de 

autenticação contendo disciplinas com status cursando no semestre/ano sob 

avaliação), e porcentagem do curso concluída. 

□ Curriculum vitae assinado. 

 

 
É portador de deficiência? (    ) Sim (    ) Não 
Qual?_________________________________ 
 
_______________________________________________________________________
__________ 

 
Estou ciente das etapas do processo seletivo constante deste Edital 
e me responsabilizo pelas informações prestadas nesta inscrição. 

 
 
 
 
Jataí, GO, ________/________/________          Assinatura: 

 
 
 


