
EDITAL nº02/2017  
 

O Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Geração 
Distribuída de Energia Elétrica torna público o presente Edital de Seleção de 
Bolsistas CNPq DTI-B. A seleção de Engenheiro(a) Eletricista ou de Engenharia afim 
será realizada com base nos requisitos e critérios a seguir estabelecidos.  
 
1 – DA BOLSA E DAS VAGAS  
1.1 - Será concedida 1 (uma) Bolsa mensal para o candidato aprovado na seleção, 
com duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovada.  
1.2 - O valor da Bolsa é de R$ 3.000,00 (três mil reais).  
1.3 - Há 1 (uma) vaga para Engenheiro(a) Eletricista ou de Engenharia afim. 
1.4 - Os requisitos para o Bolsista são: 

a) Portador de título de graduação em Engenharia Elétrica ou Engenharia afim; 
b) Preferencialmente 2 (dois) anos de efetiva experiência em atividades de 

pesquisa, desenvolvimento ou inovação. 
c) Ter experiência e domínio das atividades indispensáveis à vaga concorrida;  
d) Ter a disponibilidade de 40 horas semanais para dedicar-se às necessidades 

do INCT. 
 
2 - DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO  
2.1 – Diploma de graduação em Engenharia Elétrica de Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo Ministério da Educação;  
2.2 – Cópia do Currículo Lattes do CNPq, modelo completo; 
2.3 - Breve portfólio, que demonstre a sua capacidade na área pretendida; 
2.4 – Cópia dos documentos pessoais do candidato: Carteira de Identidade, CPF, 
Cartão do Banco (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal).  
 
3 - DAS INSCRIÇÕES  
3.1 - As inscrições serão realizadas através do e-mail <ctufsm@ufsm.br > 
identificado por “Processo seletivo INCT em Geração Distribuída de Energia Elétrica” 
no assunto e documentação devidamente digitalizada e anexada. 
3.2 – O prazo de inscrição se estende até às 23h59 do dia 26 de março de 2017. 
 
2 - DO PROCESSO SELETIVO  
2.1 - O Processo Seletivo do Engenheiro ficará a cargo do Comitê Gestor.  
2.2 - O Processo Seletivo será composto de:  

a) análise do Currículo Lattes;  
b) análise do Portfólio; 
b) entrevista.  

2.3 - Os dias e horários das entrevistas serão comunicados aos inscritos em 
resposta ao e-mail utilizado na inscrição. 
2.4 - Os resultados serão divulgados no site do Centro de Tecnologia 
<http://coral.ufsm.br/ct/>.  
2.5 – O candidato selecionado deverá se reunir com o Comitê Gestor do INCT em 
Geração Distribuída de Energia Elétrica para a elaboração do Plano de Atividades a 
ser executado, em data a ser marcada após a homologação do resultado final desta 
seleção.  

http://coral.ufsm.br/ct/


 
3 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
3.1 - No momento da seleção, não serão aceitas documentações incompletas.  
3.2 - A Bolsa não gerará qualquer vínculo empregatício entre o Bolsista e a UFSM.  
3.3 – O Bolsista poderá ser desligado de sua função, a qualquer tempo, nos 
seguintes casos:  

a) por proposta do Comitê Gestor com a devida justificativa, por escrito;  
b) por solicitação do próprio Bolsista, por escrito.  

3.4 - É motivo de cancelamento da Bolsa e a consequente substituição do Bolsista, o 
não cumprimento das atividades previstas no plano de atividades do Bolsista.  

 
 

Santa Maria/RS, 22 de fevereiro de 2017. 
 

 
 

COMITÊ GESTOR INCT EM GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA ELÉTRICA 


