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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PROJETO DE EXTENSÃO 
 

EDITAL 01/2017 
O Laboratório de análise de solos, torna pública a abertura das inscrições e realização de seleção para preenchimento de 

03 (três) vagas para INICIAÇÃO A EXTENSÃO de discentes no Projeto:  Laboratório de análises de solos, plantas e 

água e planto de trabalho: A importância da fertilidade dos solos para a segurança alimentar  (Bolsa de R$ 400,00 

reais mensais partir do mês de ABRIL de 2017 até FEVEREIRO de 2018) sob orientação e coordenação do Professor  

Dr. Rafael Felippe Ratke e subcoordenação do Professor Dr. Julian Junio de Jesus Lacerda.  

 

1 INSCRIÇÕES  

1.1 O projeto de desenvolvimento de extensão é intitulado: Laboratório de análises de solos, plantas e água e planto 

de trabalho: A importância da fertilidade dos solos para a segurança alimentar e foi aprovado com 3 bolsas de 

iniciação a extensão pelo EDITAL nº 25/2017 PIBEX-PREX-UFPI. 

1.2 A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital em 

relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  

1.3.  Os candidatos devem preencher os seguintes requisitos: 

1.3.1. Ser discente de graduação dos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e Zootecnia do Campus 

Professora Cinobelina Elvas, Universidade Federal do Piauí, em Bom Jesus-PI (entre o 2º e penúltimo período) (Decreto 

Lei 7.416/10); 

1.3.2. Estar matriculado e frequentando regularmente as aulas em, no mínimo, 12 créditos em curso de graduação; 

1.3.3. Apresentar tempo disponível de, no mínimo, 12 (doze) horas semanais dedicadas às atividades da extensão, 

especialmente as exigidas em seu Plano de Trabalho; 

1.3.4. Ter apresentado como bolsista, nas mais diferentes modalidades, o Resultado Final de seu último 

programa/proposta do PIBEX, no SEMEX ou compor em publicação de artigo cientifico (comprovar com certificação 

e/ou envio com aceite); 

1.3.5. Não possuir qualquer outro tipo de bolsa pagas por programas oficiais e não ter vínculo Empregatício (declaração 

em documento);  

1.3.6. Apresentar indicadores satisfatórios de desempenho acadêmico definido pela instituição (Decreto Lei 7.416/10), 

ou seja, IRA igual ou superior a 6,0 (seis); 

1.3.7. Não apresentar no Histórico Escolar, mais de duas reprovações, excetuando-se até duas reprovações atribuídas ao 

1º período de ingresso do discente na UFPI; 

1.4  O  candidato  poderá  inscrever-se  somente  por meio presencial no Laboratório de Análises de Solos, no Campus 

Professora Cinobelina Elvas, Universidade Federal do Piauí. 

1.4.1 PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 02/03/2017 até as 12:00 do dia 07/03/2017. 

1.4.2 HORÁRIO: 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.  

1.4.3 LOCAL: Centro de análises de solos, UFPI, Campus Prof. Cinobelina Elvas, Bom Jesus, Piauí, CEP: 64.900-000, 

Telefone: (89) 3562-1826.  

1.5 Documentação exigida no ato da inscrição:  

a) Ficha de inscrição (formulário próprio) (ANEXO 1) 

b) Cópia dos documentos de identificação (RG e CPF e/ou Passaporte);  

c) Cópia do comprovante de residência (conta de água, energia e telefone); 

d) Cópia do comprovante de matricula; 

e) Cópia do histórico escolar de graduação. 

f) Cópia do currículo lattes (modelo CNPq) comprovado. 

g) Declaração de não possuir vínculo empregatício ou ser bolsista de programas oficiais. 

 

1.6. Não será aceita complementação de qualquer documento, uma vez formalizada a inscrição.  

1.7.  A  inscrição  do  candidato  será  confirmada  após  a  verificação,  pela  Comissão  de  Seleção,  de  que  a 

documentação atende a todas as exigências deste Edital. A relação dos inscritos deferidos ou indeferidos será divulgada 

no dia 07 de março de 2017 até 17:00h. O resultado será divulgado no placar do Laboratório de análises de solos do CPCE 

e no placar da Coordenação do Curso de Engenharia Agronômica. 

1.8. O prazo de recurso sobre o indeferimento da inscrição deve ser apresentado 12 hs após a divulgação da homologação 

das inscrições, sendo os mesmos analisados no prazo de 2 horas.  

 

2. SELEÇÃO  

2.1  O  processo  de  seleção  será  desenvolvido  mediante  a  realização  de prova dissertativa, prova oral e análise 

curricular; 
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2.2. A seleção será realizada por uma banca composta por 3 membros, os membros que comporem a banca devem ter no 

mínimo título de Engenheiro Agrônomo. 

 

2.1.1 PROVA DISSERTATIVA: Terá caráter eliminatório e possui o objetivo de avaliar o conhecimento do candidato 

ao assunto do projeto. 

2.1.1.2 DATA:08/03/2017 ás 09:00hs 

2.1.1.3 LOCAL: Sala 09 do CPCE/UFPI, Bom Jesus, Piauí.  

2.1.1.4 TEMA: Fertilidade do solo e segurança alimentar.  

2.1.1.5 Os candidatos terão 2 horas para realizar a prova dissertativa. 

2.1.1.6 Os candidatos não poderão utilizar nenhum material de consulta e também equipamentos eletrônicos durante a 

prova. 

2.1.1.7 Os critérios e pontuação da prova dissertação estão apresentados no ANEXO 2. 

2.1.1.8. A nota mínima de aprovação nessa etapa é 7,0. 

 

2.1.2. PROVA ORAL: Terá caráter eliminatório e possui como objetivo avaliar a afinidade e capacidade do candidato 

para apresentar a sua proposta de trabalho na área do projeto acima descrito.  

2.1.2.1 DATA: 08/03/2017 ás 14:00hs 

2.1.2.2 LOCAL: Sala 09 do CPCE/UFPI, Bom Jesus, Piauí.  

2.1.2.3 Os critérios e pontuação da prova oral estão apresentados no ANEXO 3. 

2.1.1.4 TEMA: Fertilidade do solo e segurança alimentar.  

2.1.1.5 A ordem de apresentação será feita através de um sorteio através do número da inscrição do candidato. 

2.1.1.6 O candidato terá 20 minutos para apresentação do tema. 

2.1.1.7. O candidato terá quadro, pincel e apagador disponibilizados para sua apresentação.  

2.1.1.8. A banca terá 5 minutos para arguição do candidato após sua apresentação. 

2.1.1.9. Os candidatos não poderão utilizar equipamentos eletrônicos durante a prova. 

2.1.1.10. A nota mínima de aprovação nessa etapa é 7,0. 

 

2.1.3. CURRICULO: Terá caráter classificatório e possui como objetivo avaliar a experiência profissional e afinidade do 

Candidato com o projeto. 

2.1.3. Somente serão avaliados os currículos dos candidatos aprovados nas etapas eliminatórias (Prova Oral e Prova 

Dissertativa). 

2.1.3.1 Os critérios e pontuação da avalição curricular estão apresentados no ANEXO 4. 

 

3 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: Será a somatória de pontos da Prova dissertativa,  Prova oral e avalição 

de currículo, sendo o candidato que obtiver maior pontuação o aprovado na seleção. 

3.1.  O resultado final será divulgado até as 20:00 hs do dia 08/03/2017. 

3.2. O prazo de recurso sobre o resultado final da prova escrita e oral deve ser apresentado 12 hs após a divulgação da 

homologação das inscrições, sendo os mesmos analisados no prazo de 12 horas. 

3.3. Em caso de empate na pontuação, o critério de desempate será as idades dos candidatos, sendo o que tiver maior 

idade o candidato selecionado. 

3.4. Somente serão bolsistas os 03 (três) candidatos que atingirem as 03 (três) maiores notas; 

3.5. Os candidatos selecionados e não bolsista podem se inscrever como Discente Voluntário no projeto, sendo aceitos 

no máximo 03 (três) discentes voluntários, e será seguida a ordem de classificação por notas na seleção conforme esse 

edital. 

 

4. PERÍODO DE CADASTRO DO PLANO DE TRABALHO:  

4.1 Para os candidatos aprovados no processo seletivo, o seu cadastro no plano de trabalho será realizado no dia 

09/03/2017 as 14:00 hs com a apresentação dos seguintes documentos:  

a) Cópia do comprovante de matricula. 

b) Cópia do histórico escolar;  

b) Cópia da carteira de identidade (registro geral);  

c) Cópia do cadastro de pessoa física (CPF);  

d) Cópia do comprovante de residência;  

e)  Declaração de que não possui vínculo empregatício, não recebe bolsas de nenhuma natureza e que está de ciente das 

normas estabelecidas pelo EDITAL 01/2017 do Laboratório de Análises de Solos. 

f) Termo de compromisso assinado pelos candidatos selecionados e coordenador do projeto. 
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5 DISPOSIÇÕES GERAIS:  

5.1 Os candidatos deverão apresentar comprovante de inscrição e documento de identificação com foto antes da realização 

de cada prova. A ausência do candidato no dia, local e horário da realização em qualquer etapa do processo seletivo será 

entendida como desistência, sendo o candidato automaticamente eliminado.  

5.2 Será excluído da seleção, em qualquer etapa, o candidato que:  

a) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa;  

b) Agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe responsável pela seleção;  

c) Não atender às determinações regulamentadas neste Edital.  

 

5.3 Os casos omissos serão resolvidos pelo Direção do CPCE. 

 

Bom Jesus, 01 de março de 2017. 

 

 

Prof. Rafael Felippe Ratke  

Coordenador do Laboratório de análises de solos 
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ANEXO 1 

 

Laboratório de Análises de Solos – LAS – CPCE- UFPI 

 

EDITAL 01/2017 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº_______  
Inscrição número:  

NOME:  

Curso:  Período: 

Matricula: Data de Nascimento:  

CPF:  RG:  

ENDEREÇO:  Nº: 

BAIRRO:  CIDADE:  

CEP:  UF:  

EMAIL:   TELEFONE:   

CELULAR:   

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO 

Banco: Agencia: 

Conta corrente:  

 

 

Assinatura do candidato 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO Nº_______ 

Inscrição número  

Nome:  RG 

 

 

Assinatura do responsável pela inscrição 
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ANEXO 2 

Laboratório de Análises de Solos – LAS – CPCE- UFPI 

 

EDITAL 01/2016 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA 

Nome do candidato:______________________________________________ 

 
 

Observações:_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________  

 

Avaliador 1 

 

Avaliador 2 

 

Avaliador 3 

CRITÉRIOS NOTA 

MÁXIMA 

NOTA ATRIBUÍDA 

 

 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

1. Aspectos lógicos e formais: clareza 

de expressão, precisão de 

linguagem, correção gramatica e 

organização estrutural 

2,0 

   

2. Conteúdo: adequação ao tema; 

sustentação das discussões em 

autores que tratem do tema, quando 

necessário; consistência na 

discussão apresentada, exatidão e 

atualidade. 

4,5 

   

3. Capacidade de analisar e sintetizar 

ideias relativas ao tema sorteado 1,5 

   

4. Capacidade de problematizar 
1,0 

   

5. Coerência lógica de idéias 
1,0 

   

TOTAL PARCIAL 10,0    

                  MÉDIA FINAL 
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ANEXO 3 

 

Laboratório de Análises de Solos – LAS – CPCE- UFPI 

 

EDITAL 01/2017 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA ORAL 

Nome do candidato:______________________________________________ 

 
 

Observações:_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________  

 

Avaliador 1 

 

Avaliador 2 

 

Avaliador 3 

 

 

 

CRITÉRIOS NOTA 

MÁXIMA 

NOTA ATRIBUÍDA 

 

 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

1. Uso e adequação da linguagem 2,0    

2. Postura  1,0    

3. Clareza de expressão 2,0    

4. Domínio do conteúdo 3,0    

5. Segurança e desenvoltura 2,0    

TOTAL PARCIAL 10,0    

                  MÉDIA FINAL 

 
    



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 
Campus Professora Cinobelina Elvas                                                                                                               

 
 

Rodovia Municipal Bom Jesus-Viana, km 01, Bairro Planalto Horizonte, Bom Jesus, 
CEP: 64900-000 

Telefones: (89) 3562-1866 

 

7 

 

ANEXO 4 

 

Laboratório de Análises de Solos – LAS – CPCE- UFPI 

 

EDITAL 01/2017 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRICULO 

 

  

Nome do candidato:______________________________________________ 

 

Observações:_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________  

 

Avaliador 1 

 

Avaliador 2 

 

Avaliador 3 

 

 

 

CRITÉRIO  Pontuação 

recebida 

Pontuação 

1. Histórico 

Escolar 

 

 

 

 
 

Média de notas entre 10 e 9,0 = 05 pontos 
Média de notas entre 8,9 e 8,0 = 03 pontos 
Média de notas entre 7,9 e 6,0 = 02 pontos 
Média de notas abaixo de 6,0 = não pontua 

 
 

2. Experiência 

profissional 

 

 

 

 
 

Participação em Iniciação Cientifica e Extensão comprovada   = 05 pontos 
5 a 10 resumos publicados em anais de congresso = 04 pontos 
1 a 5 resumos publicados em anais de congresso = 02 pontos 
Não participou de IC ou extenão e não tem resumos publicados = não pontua 

 
 


