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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 
 
Roberto Carlos dos Santos Pacheco, professor do Departamento de Engenharia do 
Conhecimento, do Centro Tecnológico, da Universidade Federal de Santa Catarina, 
Coordenador do Projeto de Extensão “Programa de Cooperação Institucional em Engenharia 
e Gestão do Conhecimento com ênfase em Segurança Pública”, que tem como objetivo 
realizar o “Programa de Mestrado Interinstitucional em Engenharia e Gestão do 
Conhecimento com ênfase em Segurança Pública”, torna público o presente edital 
simplificado para abertura de inscrições, visando à seleção de alunos bolsistas para 
participação no referido projeto. A seleção será realizada com base nos requisitos e critérios 
a seguir estabelecidos. 
 
1 - OBJETO 
O presente Edital tem por objeto a seleção de acadêmicos de Graduação e Pós-Graduação, 
Campus Reitor João David Ferreira Lima, que receberão bolsa para atuar no presente projeto 
de extensão. 
 
2. CRONOGRAMA 
 
2.1 A seleção de candidatos ser dará em formato de fluxo contínuo. A divulgação das vagas 
será realizada no link do PPGEGC: https://ppgegc.paginas.ufsc.br/2022/02/21/edital-
bolsistas-minter-mpsp-2022/   
 
2.2 As seleções serão realizadas 
 

Atividade Data Local 
Lançamento de vagas De 21/02/2022 a 22/07/2023 Site do PPGEGC 

Período para inscrição 
(após a divulgação das 

vagas) 

5 dias úteis ou até o 
preenchimento da vaga 

ppgegc@contato.ufsc.br 

Processo seletivo 
(Entrevista online) 

Agendamento individual 
Link enviado ao e-mail do 

candidato 

Divulgação do resultado 
1 dia útil após o fim das 

entrevistas 
Site do EGC 

 
3 – DA BOLSA E DAS VAGAS 

3.1. O número de vagas, valor da bolsa para alunos e quantidade de bolsas estarão descritos 
na ficha da vaga, condicionado à liberação de recursos pelo órgão financiador. 

3.2 O estagiário será avaliado nos quatro primeiros meses quanto a sua atuação. Em caso de 
aprovação, seu contrato será renovado. 

3.3 O pagamento da bolsa é condicionado à disponibilidade financeira de recursos. 
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4. DOS REQUISITOS 

4.1. Estar regularmente matriculado no Curso de Pós-Graduação/Graduação da UFSC, 
conforme necessidade da vaga. 

4.2. Possuir disponibilidade de horas semanais conforme indicado na vaga. 

5. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (OBRIGATÓRIA)  

5.1. As inscrições ocorrerão após a divulgação da vaga no mínimo em 5 dias úteis após a 
divulgação da mesma no site do PPGEGC: https://ppgegc.paginas.ufsc.br/2022/02/21/edital-
bolsistas-minter-mpsp-2022/   

5.2. Para a inscrição no processo seletivo é necessário o envio dos documentos digitalizados 
para o e-mail (ppgegc@contato.ufsc.br) no assunto do e-mail deverá constar: Inscrição 
Seleção Bolsas MINTER. 

5.3. Documentos necessários para a inscrição:  

• Ficha de inscrição (anexo 1 deste Edital) preenchida e assinada;  

• Cópia da Carteira de Identidade e do CPF;  

• Histórico acadêmico atualizado. 

• Comprovante de experiência.  

6. DA SELEÇÃO 

6.1. Critérios de avaliação: análise do histórico acadêmico atualizado (peso 4,0) e entrevista 
(peso 3,0) e comprovação da experiência (peso 3,0). 

6.2. Data e horário e local das entrevistas será realizado através de agendamento individual 
em ferramenta online. 

7. DOS RESULTADOS 

Os resultados serão publicados um dia útil após a última entrevista, a partir do 6º dia útil, no 
Site do EGC e e-mail dos candidatos. 

 

 

Florianópolis, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Roberto Carlos dos Santos Pacheco 
Coordenador do Projeto 


