
 

 

 

 
 

Universidade Federal de Goiás 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Engenharia de Produção 

 
Edital SEI 2937523 

FCT/UFG 

 
A Universidade Federal de Goiás, por 
meio da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia, torna público o presente 
edital para selecionar estudante de 
graduação junto a Faculdade de 
Ciências e Tecnologia, curso de 
Engenharia de Produção, no projeto de 
pesquisa “Robô Expedicionário”. 

 

 

1. Do objeto 

1.1. O presente edital tem por objeto tornar pública a seleção de 05 (cinco) 

estudantes interessados(as) em atuar junto ao Projeto “Robô Expedicionário”, 

projeto de desenvolvimento de produto que envolve a UFG e o CTecCFN. O 

processo seletivo será realizado segundo as disposições previstas neste edital. 

1.2. O Robô Expedicionário é um projeto desenvolvido entre o Centro Tecnológico 

do Corpo de Fuzileiros Navais (CTecCFN), Marinha do Brasil e a Universidade 

Federal de Goiás (UFG), Faculdade de Ciências e Tecnologia, Curso de Engenharia 

de Produção. A atividade chave dessa unidade robótica é aquisição de informações 

para atividade de reconhecimento em proveito da infantaria, operações especiais e 

engenharia.  

1.3. Os recursos serão oriundos da Marinha do Brasil, através do Plano de Metas 

Victor e serão administrados pela Fundação de Estudos do Mar (FEMAR). 

2. Da elegibilidade dos(as) candidatos (as) 

2.1. Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação presencial, 
conforme item 3.3.  



 

2.2. Ter feito, no mínimo, um ano de curso; 

2.3. Não devem receber nenhum outro tipo de Bolsa de entidade pública federal, 
estadual ou privada e, não estar formalmente contratado com carteira assinada;  

2.4. Apresentar bom rendimento acadêmico. Será avaliado, do último semestre 
concluído, os seguintes pontos: 

2.4.1. Aprovação em, no mínimo, 50% das disciplinas cursadas; 

2.5. Devem ter disponibilidade para comparecer a eventos presenciais a serem 
definidas pelo coordenador do projeto; e 

2.6. É de responsabilidade dos (as) candidatos (as) estar atentos (as) à validade 
de suas documentações, bem como suas emissões. 

2.7. Ser aprovado(a) na seleção que será realizada. 

 

3. Da bolsa 

3.1. Aos (as) candidatos (as) selecionados (as) serão concedidas bolsas, que 

consiste no repasse mensal dos valores abaixo relacionados, por período de 12 

(doze) meses, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses. 

3.2. A eventual prorrogação da concessão de bolsas dependerá de avaliação a ser 

realizada pelo coordenador do projeto. 

3.3. Serão selecionados, no âmbito deste edital, 5 estudantes: 

 

Função Valor Graduação 

Desenvolvedor 1 R$ 1.000,00 
Engenharia Mecânica, Ciência da Computação, 
Inteligência Artificial e Engenharia de Software 

Desenvolvedor 2 R$ 1.000,00 
Engenharia Elétrica, Ciência da Computação, 
Inteligência Artificial e Engenharia de Software 

Desenvolvedor 3 R$ 1.000,00 
Ciência da Computação, Inteligência Artificial e 
Engenharia de Software 

Apoio 1 R$ 500,00 

Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, 
Ciência da Computação, Inteligência Artificial, 
Engenharia de Software e Engenharia de 
Produção 

Apoio 2 R$ 500,00 
Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, 
Ciência da Computação, Inteligência Artificial e 
Engenharia de Software 

4. Das atividades 

4.1. Os (as) estudantes selecionados (as) nas funções desenvolvedor 1, 

desenvolvedor 2 e desenvolvedor 3 deverão dispor de 30 horas semanais para a 

realização das atividades vinculadas ao Projeto “Robô Expedicionário”, conforme 

Termo de Concessão de Bolsa (Anexo I). 



 

4.2. Os (as) estudantes selecionados (as) nas funções Apoio 1 e Apoio 2 deverão 

dispor de 15 horas semanais para a realização das atividades vinculadas ao Projeto 

“Robô Expedicionário”, Desenvolvimento de hardware, software, comunicação e 

integração conforme Termo de Concessão de Bolsa (Anexo I).  

5. Do acompanhamento 

5.1. Os dias e horários das atividades serão acordados diretamente com a 

Coordenação do Projeto. 

5.2. A atividade dos(as) bolsistas será supervisionada por professores/ 

pesquisadores que compõem o grupo de pesquisa do projeto, que orientarão e 

avaliarão, sistematicamente, suas atividades e seu desempenho acadêmico. 

5.3. É de responsabilidade do(a) bolsista, a cada semestre, conciliar a carga horária 

a ser executada junto ao coordenador com o horário de sua grade curricular. O plano 

de trabalho será construído de maneira que não prejudique o horário de aula do 

estudante. 

5.4. O trabalho junto à coordenação do projeto não poderá ser utilizado, em nenhuma 

hipótese, como recurso para a solicitação de abono de faltas junto ao curso. 

6. Do Desligamento 

6.1. O desligamento será registrado em formulário próprio. 

6.2. Garantidos a ampla defesa e o contraditório a bolsa poderá ser suspensa ou 

cancelada, em qualquer uma das seguintes condições: 

6.2.1. Integralização do curso; 

6.2.2. A pedido do bolsista; 

6.2.3. Trancamento de matrícula; 

6.2.4. Desligamento da UFG; 

6.2.5. Descumprimento total ou em parte dos requisitos listados no termo de 

compromisso; e 

6.2.6. Não cumprimento do plano de trabalho. 

6.3. O desligamento poderá ocorrer, também, em caso de conclusão dos projetos, 

por indisponibilidade orçamentária, por motivo de interesse público ou exigência 

legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direito à indenização ou 

reclamação de qualquer natureza. 

6.4. Em caso de cancelamento ou suspensão, e houver recebimento indevido, o 

estudante deverá restituir os valores correspondentes ao erário. 

7.  



 

8. Das inscrições 

8.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo Formulário 

https://forms.gle/KzNsCAuoQdtTJLnJ9 no período de 31/05/2022 à 03/06/2022 

sendo que, no último dia, o envio da documentação deverá ser realizado até às 

23h59’, para o e-mail solon@ufg.br. Fazem parte da documentação para a inscrição: 

8.1.1. Formulário da inscrição online, disponível no sítio https://prpi.ufg.br/ 

8.1.2. Os (as) candidatos(as) deverão indicar no formulário, ordem de prioridade a 

função que desejam concorrer (desenvolvedor ou apoio). A comissão de 

seleção poderá, desde que o candidato atenda aos requisitos da função, 

selecionar candidatos para funções distintas indicadas como prioridade. 

8.1.3. Extrato acadêmico atual; 

8.1.4. Fotocópia da carteira de identidade; 

8.1.5. Dados bancários pessoais (n° conta bancária, agência e banco);  

8.1.6. Será invalidado a inscrição caso falte o envio de algum dos documentos 

solicitados nos itens acima, e/ou de preenchimento incorreto do Formulário; e 

9. Do resultado 

9.1. O resultado será divulgado, conforme período apresentado no item 15 deste 

edital, através do site https://prpi.ufg.br/ 

9.2. O preenchimento da vaga do processo seletivo obedecerá à classificação 

dos(as) candidatos(as) de acordo com sua nota final. Em caso de empate na nota 

final do processo seletivo, terá preferência o (a) candidato(a) que estiver com maior 

percentual de integralização curricular. 

9.3. As datas de divulgação do resultado preliminar e do resultado final da seleção 

obedecerão ao cronograma previsto no item 15. 

9.4. Os(as) candidatos(as) não selecionados constarão em lista de Cadastro de 

Reserva para suprir eventuais vacâncias que possam ocorrer durante o período 

de vigência deste Edital. 

10. Do Recurso 

10.1. Os(as) candidatos(as) poderão interpor recursos contra o resultado preliminar 

pelo e-mail solon@ufg.br no prazo de 48 horas. O formulário deve ser enviado 



 

devidamente preenchido e fundamentado. Pode-se anexar, também, se for o caso, 

documentação comprobatória. 

11. Da homologação das Inscrições 

11.1. Serão homologadas as inscrições que estiverem de acordo com o estipulado no 

item 2.0 deste Edital. 

12. Da seleção 
 

12.1. Será realizada por análise do formulário, análise curricular e entrevista; 

12.2. Aqueles (as) que cumprirem todos os requisitos, que serão definidos pela 

comissão de seleção, no preenchimento do formulário e análise curricular, além das 

condições definidas de forma suplementar neste edital, deverão passar por entrevista; 

12.3. Será selecionado para entrevistas o número limite correspondente a 02 (duas) 

vezes o número de bolsas estabelecidas no item 3.3. 

12.4. A entrevista será realizada de maneira remota - online - por uma Comissão de 

Seleção definida pela coordenação do projeto, composta por membros do CTecCFN 

e UFG. 

12.5. O horário das entrevistas será divulgado conforme previsão no cronograma 

deste Edital. 

12.6. Para entrevista sugere-se comparecer à sala virtual com no mínimo 10 minutos 

de antecedência; 

12.7. O link para acessar a sala de entrevista será encaminhado por e-mail pessoal 

do(a) candidato(a) selecionado(a). Cabe ao(a) candidato(a) verificar o envio do link. 

12.8. O(a) candidato(a) que não se apresentar no horário definido para sua entrevista 

estará automaticamente eliminado/a do processo seletivo. 

12.9. A nota final do(a) candidato(a) corresponderá à nota da entrevista, numa escala 

de 0 a 10, sendo 6,0 a nota mínima para aprovação. 

13. Da assinatura do Termo de Compromisso 

13.1. O(a) bolsista selecionado(a) deverá assinar um termo de compromisso 

concordando com a realização das atividades propostas e se comprometendo a 

cumprir a carga horária e as exigências da vaga ocupada, conforme plano de 

trabalho. 

14. Da impugnação do Edital 

14.1. Fica estabelecido o prazo de dois dias úteis, a partir da publicação deste edital 

para a impugnação do mesmo ou pedido de esclarecimento. 



 

14.2. Caso não seja impugnado dentro do prazo, o(a) candidato(a) não poderá mais 

contrariar as cláusulas deste Edital, concordando com seus termos. 

14.3. A impugnação deverá ser dirigida à coordenação do projeto por 

correspondência eletrônica para o endereço solon@ufg.br 

15. Das disposições gerais 

15.1. É de inteira responsabilidade do estudante, acompanhar pelo sítio da 

PROGRAD www.prograd.ufg.br todas as informações divulgadas a respeito do 

presente edital. 

15.2. O processo de inscrição não garante automaticamente a vaga do(a) candidato 

(a); 

15.3. É vedado o plágio de documentos ou recebimento de informações que 

possam beneficiar o (a) candidato (a) em relação aos demais; 

15.4. Não será considerado como recurso aspectos técnicos para inscrição não 

efetivada por motivos de ordem técnica, falhas e congestionamento de linhas de 

comunicação ou outros fatores técnicos que impossibilitem a transferência dos 

dados, salvo quando a causa de tais fatos tenha origem na própria Coordenação. 

15.5. A qualquer tempo, este edital poderá ser alterado, prorrogado, revogado ou 

anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da organização desse 

processo seletivo, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, em 

decisão fundamentada, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação 

de qualquer natureza. 

15.6. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos no âmbito da comissão 

organizador do processo seletivo. 

15.7. Este edital entra em vigor a partir da data da sua publicação e tem validade 

legal até o final da gestão vigente, ou até a publicação de outro edital com o mesmo 

objeto. 
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16. CRONOGRAMA 
 

CRONOGRAMA  

Inscrições 31/05/2022 à 03/06/2022 

Prazo para impugnar o Edital 27/05/2022 a 28/05/2022 

Homologação das inscrições (divulgação dos 
candidatos que tiveram sua inscrição enviada 
corretamente). 

06/06/2022 

Resultado Preliminar dos selecionados para 
entrevista online 

10/06/2022 

Período para recurso 11/06/2022 a 14/06/2022 

Resultado final dos selecionados para entrevista 
online 

15/06/2022 

Data da entrevista online (será encaminhado 
e-mail com o link da sala de entrevista) 

20/06/2022 

Horário da entrevista 14h (horário de Brasília) 

Resultado preliminar do bolsista selecionado 22/06/2022 

Período para recurso 23/06/2022 a 25/06/2022 

Resultado final dos bolsistas selecionados 26/06/2022 

Reunião com os cinco estudantes selecionados 
Será enviado e-mail com o link 

da sala, data e hora da reunião. 

 

 

 

Prof. Solon Bevilacqua 

Coordenação do Projeto Robô Expedicionário 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA (ANEXO I) 

 

Termo N°____ RH ____ 

 

 

Termo de Concessão de bolsa celebrado entre a 
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS DO MAR (FEMAR), 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS(UFG) e o CENTRO 
TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 
(CTecCFN) para a participação no projeto ROBÔ 
EXPEDICIONÁRIO.  

 

Em __/__/____, na sede da Fundação de Estudos do Mar, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n° 33.798.026/0001-86, situada na Rua Marquês de 

Olinda, n° 18, Botafogo, Rio de Janeiro -RJ, doravante denominada FEMAR, neste 

ato representada por seu Superintendente Administrativo e 

Financeiro,_______________________________________, 

nacionalidade:_________________, estado civil:_________________________, 

profissão:____________, portador do documento de Identidade nº _________, 

expedido pelo_________,   inscrito   no   CPF/MF   sob   o   

nº____________________ e _________________________________________ 

nacionalidade:___________________________, estado civil:______________ 

residente e  domiciliada à _______________________ – Bairro_____________ 

CEP ________________, Cidade_________________________, portador do 

documento de identidade    nº__________________________,    expedido    

pelo_______,    e    inscrita    no    CPF/MF    nº _____________________________, 

na qualidade de BOLSISTA, resolvem, de comum acordo, ajustar o presente contrato 

de prestação de serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições abaixo, a 

saber: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA COMPETÊNCIA 
 

De acordo com o Estatuto Social da FEMAR________________________________, 

Presidente da FEMAR, tem competência para assinar Contratos em nome da FEMAR. Por 
intermédio da portaria nº______/FEMAR, de          de de______, foi delegada 
competência ao Sr (a)__________________________, Superintendente Administrativo, 
para assinar o Contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

Obriga-se o (a) Bolsista a realização das seguintes atividades no Projeto Robô Expedicionário: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
A bolsa a que se refere este Termo de concessão está classificada como __________________, 
de acordo com a Norma Interna N°30 RH-01. 
 
 
 



 

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A realização das atividades descritas acima será de 
responsabilidade do (a) BOLSISTA observadas as orientações do Coordenador do Projeto; 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Acordam desde que a celebração do presente instrumento 
não gera vínculo de emprego entre os mesmos, tampouco obrigações previdenciárias, 
encargos sociais ou fiscais de qualquer natureza, dado a manifesta inexistência de 
subordinação, não se aplicando as disposições contidas na CLT e legislação 
complementar; 
 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Este Termo de Concessão obedece ao previsto na Norma 
Interna n° 30. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 
 

A FEMAR, por intermédio do Coordenador do Projeto, deverá fornecer ao BOLSISTA todas as 
informações, meios e recursos necessários à realização das atividades descritas na cláusula 
SEGUNDA. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A participação no Projeto Robô Expedicionário será junto às 
dependências da Universidade Federal de Goiás, podendo mediante disponibilidade, realizada 
nas dependências do Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais. 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O BOLSISTA responsabiliza-se em indenizar a FEMAR de todo e 
qualquer prejuízo que der causa na execução, tão logo seja apurado, contabilizado e notificado 
do dano, no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua notificação, na forma e nos termos da 
legislação civil em vigor – Código Civil. 
 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A FEMAR poderá suspender o pagamento da bolsa, objeto deste 

Termo, por sugestão do Coordenador do Projeto, caso o Bolsista incorra nas seguintes 

situações: 

- Ausência injustificada das atividades; 

- Impedimentos de natureza médica ou legal; e 

- Insuficiência de recursos no Projeto. 

 
CLÁUSULA QUARTA – VALOR DA BOLSA 
 

O valor de bolsa devida em função da atividade desenvolvida no Projeto Robô Expedicionário é 
de R$ 1.000,00 (Um mil reais) ou R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme atividade desenvolvida 
na tabela 3.3 do presente edital, pagos em parcelas mensais. O pagamento será realizado por 
meio de depósito em conta corrente de titularidade do bolsista. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO 
 
A vigência do presente Termo de Concessão é de ___/___ / _______ até ___/___ / _______ . 

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Termo poderá ser, no entanto, rescindido por ambas 

as partes a qualquer momento, sem que haja necessidade alguma de justificativa prévia ou 

mesmo motivo relevante, competindo a parte interessada no seu desfazimento notificar a 



 

outra parte por escrito quanto a sua intenção, com antecedência de no mínimo 5 (cinco) dias.  

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Desfeito o presente Termo, ficam as partes desobrigadas a partir 

de então, ressalvado, entretanto, o direito de cobrança de eventual inadimplemento das 

obrigações ora pactuadas por quaisquer das partes. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES 
 

Qualquer modificação que afete os termos, condições ou especificações do presente Termo 

deverá ser objeto de alteração por escrito com anuência de ambas as partes, por intermédio 

de aditamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO SIGILO CONTRATUAL 
 
Compromete-se o (a) BOLSISTA a não fazer jamais, sem autorização expressa da FEMAR, 

durante a vigência do presente Termo e mesmo após o seu término, o uso ou a divulgação de 

qualquer conhecimento ou informação junto a terceiros ou a quem quer que seja, obtida por 

força das suas atribuições, relativas a métodos e sistemas; informações comerciais, 

científicas, técnicas, econômicas ou financeiras ou de ofício consideradas pela FEMAR como 

de caráter sigiloso e confidencial, sob pena de responder pelos danos e reparações incidentes. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 
 
Elegem as partes desde logo o foro Central do Município do Rio de Janeiro para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas ou fundadas no presente instrumento, renunciando 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 

2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas. 

 

Data: _____/ ______ /_______. 

 

 
________________________________ 

Superintendente Administrativo e Financeiro 

 
 

________________________________ 

BOLSISTA 

 
 
_______________________________ 

Testemunha 

Nome: 

CPF: 
 
 

_______________________________ 

Testemunha 

Nome: 

CPF: 
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