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Convocatória n. 01/2022 – Abertura das inscrições 

Seleção Simplificada para Bolsa de Auxiliar de Pesquisa (Graduação) 

  

Por meio desta convocatória, torna-se público o processo seletivo simplificado para seleção 

de Auxiliar(es) de Pesquisa Nível Graduação, para atuar em atividades de suporte à pesquisa 

e às demais atividades acadêmicas e extensionistas do Projeto de Pesquisa “Facility layout 

optimization”, coordenado pelo PhD. Michael David de Souza Dutra.  As bolsas se fazem 

viáveis em razão de captação de recursos do projeto de pesquisa.   

 

A seleção adotará as seguintes regras:   

1) Perfil A: Serão selecionados candidatos(as) para 1 (uma) vaga, com previsão de início 

de atividades em setembro de 2022. Os(as) candidatos(as) devem atender aos seguintes 

requisitos:  

 

A. Conhecimento em Autocad; 

B. Conhecimento em Blender ou Cinema 4D é um diferencial.  

C. Demonstrar possuir habilidades para o auxílio da Coordenação do Programa na 

organização das atividades investigativas, extensionistas e acadêmicas do 

projeto, notadamente na realização atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

sempre segundo as instruções do coordenador do projeto, devendo, ainda, 

colaborar na confecção e revisão de relatórios de pesquisa;  

D. Disponibilidade, eventual, para atividades presenciais em uma indústria, cujas 

facilidades localizam-se em Goiânia e Senador Canedo. 

 

2) Perfil B: Serão selecionados candidatos(as) para 1 (uma) vaga, com previsão de 

início de atividades em setembro de 2022. Os(as) candidatos(as) devem atender aos 

seguintes requisitos:  

A. conhecimento em uma linguagem de programação; conhecimento básico em 

Microsoft Excel (VBA). 

B. Conhecimento em simulação de eventos discretos e em modelagem de processos 

de trabalho (VSM e/ou BPNM) é um diferencial. 

C. Demonstrar possuir habilidades para o auxílio da Coordenação do Programa na 

organização das atividades investigativas, extensionistas e acadêmicas do 

projeto, notadamente na realização atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

sempre segundo as instruções do coordenador do projeto, devendo, ainda, 

colaborar na confecção e revisão de relatórios de pesquisa;  

D. Disponibilidade para atividades presenciais em uma indústria, cujas facilidades 

localizam-se em Goiânia e Senador Canedo. 

 

3) Candidatos eventualmente classificados em 2º (segundo) e 3º (terceiro) lugares de 

cada perfil, comporão cadastro de reserva e podem ser aproveitados(as) para vaga 

posteriormente disponível, desde que atenda ao requisito mínimo da formação exigida e a 

juízo de oportunidade e conveniência do coordenador do projeto. 

4) Características da bolsa: previsão de 1 (uma) vaga para cada perfil; bolsa de R$ 

400,00 (quatrocentos reais) mensais pelo período de 4 (quatro) meses, prorrogáveis a juízo 

do coordenador do projeto; carga horária de 20 (horas) semanais efetivamente dedicadas ao 

projeto.   

5) Os candidatos devem, ainda, assumir o compromisso de atuar exclusivamente no 

projeto de pesquisa  “Facility layout optimization”, sem desenvolver outras atividades 
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remuneradas, à exceção de: bolsas de iniciação científica ou monitoria na UFG; bolsa 

CAPES (ou equivalente).  

6) Das inscrições: As inscrições serão recebidas pela internet, entre os dias 01 a 10 de 

agosto de 2022, por e-mail institucional direcionado ao endereço eletrônico do coordenador 

do projeto (michaeldavid@ufg.br), constando no Assunto da mensagem, obrigatoriamente a 

Expressão: “Edital Auxiliar de Pesquisa (Graduação)”. Anexar currículo Lattes atualizado, 

histórico escolar, ANEXO 1 desta convocatória preenchido e comprovante de 

matrícula/vínculo com a UFG. O prazo de inscrição poderá ser prorrogado ou reaberto, a 

qualquer momento, a juízo do coordenador do projeto.  

A. O Coordenador do projeto poderá, a seu juízo, solicitar documentação comprobatória 

dos títulos e informações apresentadas no Currículo.  

B. O candidato também deverá juntar, ao e-mail destinado à inscrição, PDF contendo a 

declaração de disponibilidade de horário, compromisso com as tarefas a serem 

desempenhadas e veracidade das informações prestadas no currículo Lattes, conforme 

ANEXO 2 desta convocatória.  

5) Da Seleção:  

C. Os(as) candidatos(as) que tiverem atendido as exigências do item (1) participarão de uma 

entrevista seletiva, perante banca formada por dois docentes, ou por um docente e um técnico-

administrativo da UFG. Nessa etapa final, serão avaliados, em entrevistas com tempo de 

duração média de 20 minutos, os seguintes critérios: capacidade de comunicação e interação 

profissional; compromisso e comprometimento com as atividades previstas; compatibilidade 

das demais atividades que exerce, possui ou pratica e as tarefas e demandas a serem 

desenvolvidas no projeto de pesquisa; interesse efetivo no campo acadêmico e científico; 

domínio desejável de conhecimentos no campo da pesquisa e da metodologia científica; 

domínio dos sistemas de informação necessárias ao desempenho das atividades. Cada um 

desses critérios será avaliado com nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos pela banca e a nota do 

candidato será a média aritmética simples dessas pontuações atribuídas.  

D. A entrevista será realizada via Google Meet ou ferramenta similar, a juízo da banca.  

E. As entrevistas serão agendadas pelo e-mail ou telefone informados.  

F. Estará aprovado e classificado no certame em primeiro lugar, aquele(a) candidato(a) que 

obtiver a maior nota.  

G. O resultado das avaliações de títulos e entrevistas referentes ao processo seletivo 

simplificado será publicado, preferencialmente, na página da FCT/UFG, conforme o 

cronograma previsto no Anexo 3, ou em data a ser previamente divulgada via e-mail dos 

inscritos, em caso de prorrogação ou reabertura do prazo de inscrição.  

H. Os(as) candidatos(as) aprovados(as) serão convocados, na medida da demanda do 

projeto, para apresentar os documentos necessários à concessão da bolsa e início de 

atividades no projeto, destacadamente: cópias da identidade, CPF, comprovante de 

enderenço e comprovante de conta bancária para depósito de bolsas; certidões de 

matrícula e cópias dos demais documentos comprobatórios, a juízo do coordenador do 

projeto. O início provável das atividades é setembro de 2022, reservada ao coordenador 

do projeto verificar a demanda e disponibilidade de bolsa para tal.   

I. Eventuais omissões desta convocatória serão resolvidas pelo coordenador do projeto.  

  

Goiânia, 31/07/2022. 

PhD. Michael David de Souza Dutra 
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ANEXO 1 

  

Inscrição para:      [  ] PERFIL A              [    ] PERFIL B 

Nome Completo:  

Data de Nascimento:  

Rua  

Número  

Complemento  

Bairro  

Cidade   

Estado  

CEP  

Celular  

e-mail  

Qual o seu curso de Graduação da UFG?  

Período/Semestre  
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ANEXO 2 

 

Termo de Compromisso e Disponibilidade  

Declaro estar ciente e de acordo com todas as regras e condições estabelecidas na Convocatória 

Pública n. 01/2022 da Seleção Simplificada para Bolsa de Auxiliar de Pesquisa (Graduação), bem 

como ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para efetiva dedicação ao projeto de 

pesquisa “Facility layout optimization”, coordenado por PhD. Michael David de Souza Dutra. 

Comprometo-me a desempenhar as atividades dentro dos parâmetros de exclusividade 

preconizados no item 5 da presente convocatória e comunicar ao coordenador caso, no meu 

entender, exista qualquer situação de eventual enquadramento nas exceções ali previstas. Declaro 

ainda, que as informações apresentadas são verídicas. E me comprometo com as atividades a 

serem desempenhadas no supracitado projeto, bem como com exercê-las com zelo e afinco.  

Goiânia, _______ de agosto  de 2022 

 

Assinatura do Candidato:  

 

______________________________  

Nome completo do candidato 
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ANEXO 3 

 

Cronograma 

  

Data   Atividade  

02/08/2022  Publicação da convocatória  

02/08/2022 a 10/08/2022  Realização das Inscrições  

11/08/2022  Agendamento das entrevistas  

12/08/2022 e  

15/08/2022 (das 13h às 18h)  

 Realização das entrevistas  

16/08/2022  Divulgação do resultado preliminar da 

seleção  

17/08/2022  Prazo para protocolar recurso acerca do 

resultado preliminar  

18/08/2022  Publicação do resultado final  
  


