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SELEÇÃO DE CANDIDATOS DISCENTES AO PROJETO DE ELABORAÇÃO 

DAEMPRESA JUNIOR DO CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL-RS 

 

O Coordenador Acadêmico do Campus Caçapava do Sul da UNIPAMPA torna 

público que, no período 22 a 26 de junhode 2020, estarão abertas as inscrições à seleção 

de discentes visando integrarem o Projeto de elaboração da Empresa Juniordo campus 

de Caçapava do Sul, conforme descrito a seguir: 

1. PÚBLICO – ALVO: 

Discentes do Campus Caçapava do Sul da UNIPAMPA dos cursos de 

graduação, conforme quadro 01 abaixo. 

2. MODALIDADES/PRÉ-REQUISITOS: 

 

o Discente do curso de Engª Ambiental e Sanitária, a partir do 5º semestre 

o Discente do curso de Geofísica, a partir do 3º semestre 

o Discente do curso de Geologia, a partir do 5º semestre 

o Discente do curso de Tecnologia em Mineração, a partir do 3º semestre 

o Discente do curso de Ciências Exatas, a partir do 5º semestre 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

O ato da inscrição ao processo seletivo para as vagas constitui-se no 

preenchimento de formulário eletrônico on-line no link, e envio de cópia do Histórico 

Escolar e do currículo LATTES atualizado ao coordenador do projeto de ensino, prof. 

Régis Paranhos (regisparanhos@unipampa.edu.br) e a discente Kiara Silva 

(kiarasilva.aluno@unipampa.edu.br). 

4. PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

As inscrições serão efetuadas no site do Campus Caçapava do Sul via formulário 

eletrônico, no período de 22 a 26 de junho de 2020. 

5. PERÍODO DE SELEÇÃO: 

A seleção será realizada de 27a 30 de junho de 2020. Os documentos entregues 

fora do prazo ocasionarão a perda da inscrição. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu91B_3DZIxeEq-jfsa-m5S3y-YWLLCYwWI7O86fe3xrdUgw/viewform
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6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

Os pesos a serem considerados na seleção são os seguintes:  

o Histórico escolar: 25% 

o Currículo Lattes: 25% 

o Entrevista: 50% 

 

7. ENTREVISTAS 

As entrevistas serão realizas on-line via Google Meet (link a ser enviado pelo e-

mail institucional dos inscritos) no período de 27 a 30 de junho de 2020. 

 

8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados até dia 3 de julho 2020, no site do Campuse no e-

mailinstitucional do candidato inscrito. 

9. DA DURAÇÃO DO PROJETO 

O projeto de ensino visando àcriação da Empresa Junior terá duração até o final 

do Ano de 2020. 

10. CERTIFICAÇÃO 

Serão emitidos atestados de participação no Projeto de Ensino, conforme o 

padrão da UNIPAMPA/PROGRAD, para os discentes e professores ao final do projeto, 

e quepoderão ser utilizados pelos discentes como Atividade Complementar de 

Graduação (ACG), conforme critérios definidos na Resolução nº 29, de 28 deabril de 

2011, do CONSUNI e de acordo com as normas estabelecidas no PPC dorespectivo 

curso. Para emissão da certificação é obrigatório a declaração do coordenador do 

projeto. 

11. ALTERAÇÕES NO EDITAL 

Adendos ou novos Editais serão publicados no site da Unipampa – 

CampusCaçapava do Sul. 

12. DÚVIDAS E RECURSOS 

Não está prevista a chamada de suplentes neste edital. Os recursos, devidamente 

fundamentados, deverão ser apresentados no prazode 2 (dois) dias, ao coordenador do 

projeto (regisparanhos@unipampa.edu.br) e a discente membro da equipe do projeto 

Milena Caliman (milenacaliman.aluno@unipampa.edu.br). 
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13. NÚMERO DE VAGAS 

Serão ofertadas as vagas, de acordo com o Quadro 01 abaixo. 

Quadro 01 - Distribuição das vagas: 

Área Núm 

vagas 

Requisitos 

Engenharia Amibiental e 

Sanitária(EAS) 

1 Histórico/CV Lattes/Entrevista/ discente 

regularmente matriculado a partir do 5° semestre 

Geofísica 1 Histórico/CV Lattes/Entrevista/discente 

regularmente matriculado a partir do 3° semestre 

Geologia 1 Histórico/CV Lattes/Entrevista/discente 

regularmente matriculado a partir do 5° semestre 

Tecnologia em mineração 

(CSTM) 

2 Histórico/CV Lattes/Entrevista/discente 

regularmente matriculado a partir do 3° semestre 

Ciências Exatas 1 Histórico/CV Lattes/Entrevista/ discente 

regularmente matriculado a partir do 5° semestre 

 

 

Caçapava do Sul-RS, 11 de junho de 2020. 

 

 

Prof. Ricardo M. Ellensohn 
Coordenador Acadêmico 

Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA 

Campus Caçapava do Sul 


