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Informações gerais 
O NEPIH da FEN/UFG torna público o edital de realização do Processo Seletivo para o 

preenchimento de 08 vagas para integrar o núcleo e desenvolver ações de pesquisa e 

extensão. Os selecionados poderão ser alocados nos programas PIBIC, PIVIC, 

PROVEC E PROBEC a depender das demandas dos projetos no núcleo.  

 

1. Das Vagas  

1.1 O presente Processo Seletivo se destina ao preenchimento das vagas que 

irão surgir nos programas de iniciação científica e de extensão nos editais do 

ano de 2017. 

1.2 Os candidatos aprovados serão admitidos e mantidos no grupo até a 

conclusão do 10º Período. 

1.3 O aluno poderá solicitar o desligamento antes da conclusão da graduação 

1.4 O orientador e/ou os coordenadores do NEPIH poderão solicitar o 

desligamento do aluno antes da conclusão da graduação nos casos de 

descumprimento das obrigações previstas por parte do aluno. 

 

2. Dos requisitos básicos exigidos 

2.1 Documentos exigidos para inscrição: 

a) Ficha de Inscrição preenchida integralmente e de maneira correta  

b) Extrato acadêmico atualizado; 

c) Auto declaração comprometendo-se a não possuir qualquer vínculo 

empregatício, nem estar recebendo outra modalidade de bolsa e não fazer 

parte de outro grupo de pesquisa; 

d) Carta de intenção explicitando “por que quero fazer parte do NEPIH”. 

e) Curriculum Lattes atualizado. 

 

 
  



2.2 Do aluno candidato: para inscrever-se, são imprescindíveis os seguintes 

requisitos: 

a) Estar regularmente matriculado e ter concluído o segundo período. 

b) Não ser beneficiário de qualquer tipo de bolsa, exceto bolsa permanência; 

c) Não possuir qualquer tipo de vínculo empregatício; 

d) Não apresentar trancamento de disciplinas no último semestre; 

e) Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas extracurriculares por 

semana às atividades do NEPIH (incluindo sábados).  

 

3.  Das Inscrições 

3.1 As inscrições serão realizadas na Sala do NEPIH, do dia 13 de março de 

2017 das 12:00 às 14H e das 17:00 às 18:00 até o dia 22 de março de 2017. 
3.2  A taxa de inscrição é gratuita; 

3.3 O candidato deverá realizar a inscrição munido dos documentos exigidos 

no item 2.1; 

3.4 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e 

certificar-se de que atende todos os requisitos exigidos. 

 

4. Do Cronograma e Característica das Etapas 

 

4.1 O Processo Seletivo compreenderá as seguintes etapas: 

Etapa 1: Análise do Extrato Acadêmico e carta de intenção 

Etapa 2: Entrevista coletiva  

Etapa 3: Participação nas atividades do núcleo  

* Todas as etapas possuem caráter eliminatório. 

 

 

Data Etapa Local e Horário 

24/03/2017 Entrevista  Coletiva  Sala do NEPIH – 17:00 hs 

A definir Resultado das etapas 1 e 2 Mural do NEPIH 

A definir Resultado Final Mural do NEPIH 

 

 

4.2 O não comparecimento em qualquer uma das etapas desclassificará 

automaticamente o aluno candidato.  

 

5. Dos critérios de avaliação e classificação 

5.1 Os critérios de seleção e eliminação das Etapas do Processo Seletivo são 

objetivos e caracterizados pelos seguintes quesitos: clareza da fala, postura, 

coerência das respostas, conhecimentos acerca do NEPIH e atividades que 

este desenvolve, criatividade, segurança, argumentação, desenvoltura,  

Concernem somente aos avaliados o direito de acesso à pontuação referente 

ao processo seletivo. 

5.2 Dentre os participantes do processo, serão escolhidos os candidatos que 

melhor se adequarem ao perfil desejado para ingresso no NEPIH/UFG. 



5.3 Será utilizado como critério de desempate o coeficiente de rendimento 

escolar (media global) igual ou superior a 7,0.   

 

 6. Da Comissão de Seleção 
 Compõe a comissão de seleção, os docentes do NEPIH. 

 

 

 7. Dos Resultados 
A lista dos candidatos aprovados será divulgada  no mural do NEPIH, na 

página da FEN. 

 

8. Da Validade do Processo Seletivo   
O processo seletivo terá validade de 6 (seis) meses, a contar da data de 

publicação do resultado final.  

 

 

 

                                                               Goiânia, 10 de março de 2017. 

 

 

 

 
 

Profª. Drª. Heliny Carneiro Cunha Neves 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ficha de inscrição da seleção de candidatos - NEPIH 2016 



 

Nome:_______________________________________________________________ 

 

Número de matrícula:___________________________________________________        

Período:______________________________________________________________  

Telefone para contato:________________________   E-mail:___________________ 

 

Carta de intenção  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

 


