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EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA N° 001/2018/UNISELVA 

1. O Diretor Geral da Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 

— Fundação Uniselva, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e de acordo com a Lei n. 8.958/94 e por 

meio da Coordenação do Projeto "Educação Ambiental na Coleta de Esgoto", cadastrado sob o n° 4.24.037 —

Contrato n°173/FUFMT/2017, firmado entre a Fundação Uniselva e a Águas de Sinop S.A., torna pública a 

Abertura de Processo Seletivo Simplificado para contratação de estudante de Engenharia Agrícola e 

Ambiental, na qualidade de Estagiário, na forma da Lei n° 11.788 de 25 de setembro de 2008. 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

2.1. O Processo Seletivo Simplificado será regido pelo presente Edital, e posteriores retificações, caso existam, 

e sua execução caberá à UNISELVA/Coordenação do Projeto. 

2.2. A seleção de que trata este Edital consistirá em: a) prova escrita sobre o tema Saneamento Básico e b)  

Entrevista, realizadas pela Comissão de Contratação, designada pelo coordenador do projeto. 

2.3. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial de Mato Grosso. 

2.4. O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção e contratação de profissional para a função de  

estagiário de forma a atender ao projeto "Educação Ambiental na Coleta de Esgoto", cadastrado sob o n° 

4.24.037 — Contrato n°173/FUFMT/2017, firmado entre a Fundação Uniselva e a Águas de Sinop S. A.  

2.5. O Processo Seletivo Simplificado destina-se à contratação para a função descrita abaixo para atender ao 

projeto mencionado no item 2.4 deste Edital. 

2.6. A contratação se dará nos termos da Lei n° 11.788 de 25 de setembro de 2008 [Lei do Estágio] e Resolução 

CD n° 14/2011. 

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

3.1. Visitas para aplicação de questionário no bairro Dauri Riva; 

3.2. Tabulação e análise das informações obtidas por meio do questionário; 

3.3. Visitas in loco para a verificação das informações obtidas/orientações; 

3.4. Palestras e ações de educação ambiental; 

3.5. Busca/verificação de soluções conetivas em relação a vazamentos e ligações irregulares; 

3.6. A carga horária semanal será de 20 horas, e a carga horária mensal de 80 horas; 

3.7. O expediente diário poderá ser o matutino, das 7h30 as 11h30, ou o vespertino, das 13h30 as 

17h30, dependendo da disponibilidade do estagiário; 

3.8. As atividades acontecerão de segunda a sexta-feira, podendo o sábado ser utilizado se o estagiário 

não tiver disponibilidade em um dia da semana (de segunda a sexta-feira). 

4. REQUISITOS:  

Funções/ Áreas de  

formação 
Requisitos 

N° de  

vagas 

C a r g a  

Horária 

Semanal 

 Requisitos mínimos:   

 • Estar regularmente matriculado no curso de Engenharia   

 Agrícola e Ambiental;   
 • Ter cursado ou cursará no semestre de 2018/1 a  

disciplina de Gestão Ambiental e Saneamento Básico; 

  

Estagiário/Engenharia • Residir em Sinop e estar no município durante a vigência  20 horas 

Agrícola e Ambiental do projeto.   

 Requisitos desejados:   

 • Facilidade de comunicação e trabalho em equipe;   

 • Iniciat iva ;    

 • Não ser beneficiário de outra categoria de bolsa.   

 
 










