MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga

EDITAL SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
A Coordenação de Estágios do Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga torna
público o presente Edital, para a seleção de estagiários bolsistas, no âmbito do PROGRAMA
DE CONSERVAÇÃO DE FAUNA E FLORA – Ministério da Integração Nacional/ UNIVASF Vigência: 2012-2013 e convoca os interessados a se inscreverem e submeterem propostas
nos termos aqui estabelecidos.
(1) NATUREZA DO PROGRAMA
1.1. Conceituação
O Programa de Estágio do CEMAFAUNA é dirigido a estudantes regularmente matriculados
nos cursos de graduação da UNIVASF.
1.2. Objetivos
O objetivo do programa é ampliar a oportunidade de formação técnico-científica de estudantes
de graduação do ensino superior da UNIVASF, oferecendo aos estudantes beneficiários a
possibilidade de participação em atividades acadêmicas de iniciação científica.
(2) REQUISITOS DO BOLSISTA







Ser aluno de graduação da UNIVASF, regularmente matriculado, com coeficiente de
rendimento global no mínimo igual a seis (6,0).
Não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de
pesquisa.
Ser selecionado e indicado pelo orientador.
Estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação desta
com bolsas de outros Programas ou de outras instituições.
No conjunto de critérios para a concessão de bolsas deverá ser considerada a carta de
indicação do professore orientador;
O orientador e o estudante deverá estar cadastrado no grupo de pesquisa CEMAFAUNA;

(3) COMPROMISSOS DO BOLSISTA



Apresentar no Seminário de Iniciação Científica (SCIENTEX) da UNIVASF sua produção
científica, sob a forma de pôsteres, resumos e/ou painéis.
Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição de bolsista do
CEMAFAUNA/MI.

(4) NÚMERO DE VAGAS POR ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO













Genética – 1 vaga
Citogenética – 1 vaga
Bioquimica – 1 vaga
Microbiologia – 1 vaga
Fisiologia Animal – 1 vaga
Clínica Veterinária – 3 vagas
Geoprocessamento – 1 vaga
Computação – 1 vaga
Taxidermia – 3 vagas
Invertebrados – 4 vagas
Ictiologia – 3 vagas
Herpetologia – 5 vagas
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Ornitologia – 3 vagas
Mastozoologia – 3 vagas
Resgate de fauna – 4 vagas

(5) NÚMERO DE BOLSAS, PERÍODO DE VIGÊNCIA E VALOR DA BOLSA
São ofertadas 35 bolsas pelo CEMAFAUNA com recursos do Ministério da Integração Nacional
no período de 2012/2013. A bolsa, cujo valor é R$600,00, terá a duração de 12 meses, a partir
da data de assinatura do termo de compromisso.
(6) INSCRIÇÃO
Para se inscrever, os estudantes candidatos deverão preencher formulário de inscrição
disponível
no
endereço
http://www.cemafauna.univasf.edu.br/pagina_simples.php?pagina=alunos&titulo=Alunos
“documentos” / “ficha de cadastro de estágio”, de 03/09/2012 a 14/09/2012. Esse formulário,
juntamente com os documentos elencados no item 6, deverão ser entregues na Secretaria no
NECMOL/CEMAFAUNA até o dia 14/09/2012, nos horários de 8h às 11h30 e de 14h às 17h30.
(7) DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO








Ficha de cadastro de estágio (disponível no site do CEMAFAUNA);
Currículo Lattes atualizado;
Comprovante de matricula;
Pré-projeto de pesquisa ou extensão;
Carta de indicação do orientador;
Carta de apresentação informando os motivos do interesse em ingressar como bolsista do
CEMAFAUNA.
Carteira de Vacinação em dia;

Importante: Documentação incompleta não será aceita.
(8) SELEÇÃO DOS PROJETOS
Todos os requerimentos de inscrição serão analisados e classificados por uma Comissão
formada por três professores escolhidos pela Coordenação Geral do CEMAFAUNA. O
resultado será divulgado no dia 24/09/2012. A data limite para recursos contra a
desclassificação é 25/09/2012. O resultado final será divulgado dia 26/09/2012.

(9) DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO
A relação dos estudantes selecionados será divulgada no dia 26/09/2012. Os bolsistas e
orientadores selecionados deverão assinar o Termo de Compromisso, no CEMAFAUNA, no
período de 27/09/2012 a 01/10/2012. O bolsista deverá estar cadastrado na Plataforma Lattes
(www.cnpq.br) e apresentar o comprovante do cadastro no ato da assinatura.
(10) COMPROMISSOS DO BOLSISTA E DO ORIENTADOR
Os Bolsistas e dos Orientadores selecionados tem como compromisso dedicar seu trabalho de
pesquisa ou extensão as atividades voltadas ao desenvolvimento dos Subprogramas de Fauna
do Programa de Conservação de Fauna e Flora (PBA-23) do Projeto de Integração do Rio São
Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional podendo, se contraditório, ter
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sua bolsa cancelada. Deverão ainda, trimestralmente, apresentar a Coordenação Geral do
CEMAFAUNA, um relatório das atividades que constará nos relatórios emitidos pelo
CEMAFAUNA ao Ministério da Integração Nacional.
(11) CASOS EVENTUALMENTE OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS PELO COMITÊ DE
ESTÁGIOS DO CEMAFAUNA.
Outras informações poderão ser obtidas no CEMAFAUNA - Telefone: (87) 2101-4818; E-mail:
cemafauna@univasf.edu.br

Petrolina, 01 de agosto de 2012.

Patricia Avello Nicola

Líder do Grupo de Pesquisa-CNPq
Coordenadora de Estágios do CEMAFAUNA

