
EDITAL LABCOM/INSTITUTO DE QUÍMICA 001/2019
Contratação de bolsistas para investigar a qualidade de combustíveis no RS

O INSTITUTO DE QUÍMICA torna público que estão abertas inscrições de candidatos ao processo seletivo
para o preenchimento de bolsas de pesquisa em três níveis diferentes de formação – Pós-doutorado, pós-
graduação e graduação – direcionado a profissionais/estudantes interessados em desenvolver pesquisas e
extensão tecnológica relacionadas à QUALIDADE DE COMBUSTÍVEIS NO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL (PMQC), para ingresso a partir de junho de 2019. Os candidatos devem ser alunos regularmente
matriculados em cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No caso de candidatos a bolsa de
pós-doutorado, esses deverão estabelecer  vínculo com a UFRGS logo após a seleção. O período de
inscrição  será  de  10/05  a  19/05  de  2019.  As  inscrições  serão  realizadas  online,  através  do  site  da
homepage  do  Instituto  de  Química  (http://web.iq.ufrgs.br/iq_ufrgs/index.php?
option=com_content&view=article&id=244). A  comprovação  da  documentação  é  obrigatória,  a  qual
poderá ser feita por  envio eletrônico ou por entrega de cópias físicas  na secretaria do Instituto de
Química, localizada no prédio 43.111, segundo andar, sala 207, na Av. Bento Gonçalves, 9500 – Porto
Alegre – RS – CEP 91.501-970 (horário de funcionamento ao público externo: segunda a sexta feira
das 8:00 às 17:00 com Fabiano ou Sra. Maria); das 17:00 às 20:00 com Jonas. O prazo de vigência do
edital é estabelecido em 30 meses a contar da data de divulgação dos resultados finais.

DAS VAGAS

As vagas oferecidas neste edital serão distribuídas nas modalidades elencadas no Quadro 1 deste Edital,
sendo oferecidas um total de no máximo 20 (vinte) vagas para os níveis de estudantes de graduação
(Química/áreas  afins  da  Química  (16  vagas)  e  Matemática/Estatística/Informática/Administração  (04
vagas)),  estudantes  de  pós-graduação  (02  vagas  para  Química  e  áreas  afins  e  02  vagas  para
Matemática/Estatística/Administração) e bolsistas de pós-doutorado em Química e áreas afins. A ocupação
da totalidade das vagas está condicionada à qualificação dos candidatos. 

Quadro 1 – Distribuição das vagas previstas neste edital entre as modalidades*

Modalidade Vagas
Bolsas para estudantes de graduação Máximo 20
Bolsas para estudantes de pós-graduação categoria I e II Máximo 4
Bolsas de pós-doutorado categoria I e II Máximo 8
Total Máximo 32
Categoria II – experiência de no mínimo 12 meses em análises de combustíveis e/ou gestão de qualidade.
* Informações sobre valores com as Profas. Márcia Messias da Silva (6278) e Maria do Carmo Peralba (Ramal 6279 ou 9880)

 

DAS INSCRIÇÕES

Os candidatos estudantes de graduação devem estar cursando os cursos de Química ou áreas afins,
Matemática,  Estatística  ou  Administração.  Os  candidatos  estudantes  de  pós-graduação  devem,
preferencialmente,  possuir  curso superior  em Química ou áreas Química  ou áreas afins,  Matemática,
Estatística  ou  Administração.  Os  candidatos  às  bolsas  de  pós-doutorado  devem  possuir  formação
(graduação,  ou  pós-graduação)  em  química  ou  áreas  afins.  As  atividades  de  pesquisa  e  extensão
tecnológica  desenvolver-se-ão  ao  longo  de  30  meses  e  irão  envolver  20  horas  semanais  para  os
estudantes de graduação, 30 horas para pós-graduação e 40 horas semanais para os bolsistas de pós-
doutorado.  As  inscrições  devem  ser  feitas  pela  Home  Page do  Instituto  de  Química
(http://  web.iq.ufrgs.br/iq_ufrgs/index.php?option=com_content&view=article&id=244  ) até  o  dia  19 de
MAIO de 2019, através do preenchimento de uma ficha de inscrição padronizada, seguindo as instruções
nela contidas. 

Não  há  taxa  de  inscrição  para  os  candidatos  interessados  neste  EDITAL,  que  trata  de  pesquisas  e
extensão tecnológica na área de Qualidade de Combustíveis.

Para  consolidar  sua  candidatura,  os  candidatos  devem  providenciar  a  entrega  dos  documentos
constantes  no  Quadro  2  através  do  link  (http://  web.iq.ufrgs.br/iq_ufrgs/index.php?  
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option=com_content&view=article&id=244) no momento da inscrição, ou na forma física de cópias
impressas (até o dia 17 de maio), da seguinte documentação:

Quadro 2- Documentos a serem enviados pelos candidatos

Estudantes de 
graduação

 RG 
 CPF 
 Currículo Lattes documentado
 Comprovação de vínculo como estudante da UFRGS
 Histórico da graduação

Estudantes de pós-
graduação

 RG 
 CPF 
 Currículo Lattes documentado
 Comprovação de vínculo como estudante da UFRGS ou comprovante de aprovação em 

curso de pós-graduação ou especialização*
 Histórico da graduação
 Histórico da pós-graduação

Candidatos ao pós-
doutorado

 RG 
 CPF 
 Currículo Lattes documentado
 Histórico da pós-graduação
 Diploma de doutorado (ou atestado de conclusão de curso fornecido pela IES de origem)

*A comprovação de vínculo com a UFRGS deverá ser apresentada até a data da implementação da bolsa.

Esta documentação não será devolvida ao final  do processo seletivo.   A inscrição será considerada
completa após o preenchimento da ficha online com os devidos documentos anexados (até 19 de
maio), ou com  entrega física da documentação na secretaria do Instituto de Química (até 17 de
maio).  A entrega da documentação impressa pode ser feita por terceiros. O currículo Lattes será utilizado
pela Comissão de Avaliação para realizar a análise curricular, portanto deve estar atualizado.

Ao fazer a inscrição, o candidato deve informar na ficha de inscrição a modalidade escolhida (bolsa para
estudante de graduação, pós-graduação ou pós-doutorado) e o curso que está matriculado na UFRGS (no
caso de graduação ou pós-graduação). 

DO PROCESSO SELETIVO

A seleção para as bolsas será feita em duas etapas, envolvendo: análise documental (peso 1) e entrevista
(peso 2) para verificar a adequação do candidato às atividades de pesquisa e extensão tecnológica na
área de Qualidade em Combustíveis. As entrevistas serão realizadas no Prédio do  CECOM do Instituto de
Química (prédio 43800), sala 202, localizado na Av. Bento Gonçalves, 9500.

A Comissão de avaliação será composta por docentes pertencentes ao Instituto de Química. Os elementos
considerados na avaliação e os respectivos pesos estão descritos no Quadro 3 para as duas etapas de
avaliação.

Serão classificados para a segunda etapa candidatos que alcancem pontuação igual ou superior a  20
(alunos de graduação) e 40 (alunos de pós-graduação e pós doutorado) na primeira  etapa e que se
posicionem  entre  os  30  (alunos  de  graduação),  8  (alunos  de  pós-graduação)  e  16  (pós-doutorado)
candidatos com maior pontuação.  O número de candidatos classificados para a segunda etapa pode ser
inferior ao indicado, no caso de não haver número suficiente de candidatos qualificados, ou superior ao
indicado, no caso de ocorrerem empates na última posição. Os candidatos classificados para a segunda
fase que não forem selecionados para  as bolsas ficam automaticamente posicionados como suplentes,
podendo ser chamados pelo Instituto de Química, na ordem indicada pela pontuação final, caso ocorram
desistências entre os candidatos selecionados.

Eventuais recursos referentes ao processo seletivo podem ser encaminhados à Secretaria do Instituto de
Química através do e-mail atendimento_iq@ufrgs.br, com solicitação de confirmação de recebimento. 

O processo avaliativo dos candidatos se realizará em duas etapas as quais possuem pesos diferenciados,
conforme descrito no quadro 3.
A avaliação curricular dos candidatos (primeira etapa do quadro 3) será realizada com base na pontuação
constante no Anexo I. 
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Quadro 3 - Elementos considerados na avaliação dos candidatos a bolsa:
Primeira Etapa: peso 1
Análise Curricular – Estudantes de graduação Pontuação

Desempenho no curso de graduação 60

Desenvolvimento em atividades de pesquisa 10

Curso técnico concluído ou na fase estágio do curso técnico 10

Experiência na área de combustíveis e/ou gestão de qualidade 15

Produção científica/artigos/congressos/sic 5

Sub-total 100

Análise Curricular – Estudantes de pós-graduação Pontuação

Graduação em química ou áreas afins, Matemática, Estatística ou Administração 40
Cursando o doutorado/área 10
Mestrado/área ou especialização/área (cursando ou concluído) 10
Experiência na área de combustíveis 10
Experiência/formação em gestão de qualidade 15
Produção científica na área de combustíveis em periódicos indexados 10
Participação em congresso e outras publicações 5
Sub-total 100
Análise Curricular – candidatos ao pós-doutorado Pontuação

Tese em química ou áreas afins 40
Experiência na área de combustíveis 20
Experiência/formação em gestão de qualidade 20
Artigos na área de combustíveis (em periódicos indexados) e ou patentes na área de combustíveis 10
Congressos e outras publicações 10

Sub-total 100
Segunda Etapa: peso 2
Entrevista - Adequação do candidato ao projeto Pontuação

Desempenho nas questões referentes à área de Combustíveis 40
Familiaridade com a área de Gestão de Qualidade de Combustíveis 25
Familiaridade com atividades de pesquisa 25
Disponibilidade de horas semanais para desenvolvimento de pesquisa/extensão 10

Sub-total 100

Casos omissos referentes à avaliação de cursos de graduação, pós-graduação, publicações e os demais
quesitos da seleção serão decididos pela Comissão de Avaliação, composta por doutores pertencentes ao
quadro docente do Instituto de Química, participantes do LABCOM.

A concessão de bolsas aos candidatos aprovados neste edital   ocorrerá conforme a disponibilidade     de  
recursos   provenientes do contrato entre a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –  
ANP e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS para a execução do PMQC no Estado do
Rio  Grande  do  Sul.  As  bolsas  também poderão  ser  suspensas  caso  houver  suspensão  do  contrato
anteriormente mencionado. Os candidatos aprovados serão comunicados por e-mail quando da liberação
de recursos e  deverão procurar  O CECOM/LABCOM -  Instituto  de Química  para  assinar  o  termo de
concessão de bolsa.

Candidatos com necessidades especiais

Os candidatos com necessidades especiais que tenham dificuldade para acesso ao local das entrevistas
(dificuldades de leitura ou escrita) devem entrar em contato com a secretaria do Instituto de Química,
durante o período de inscrições, através do fone (51) 3308-6259 ou e-mail atendimento_iq@ufrgs.br, para
informar qual a sua necessidade e ajustar eventuais providências de acessibilidade.

Divulgação dos resultados

As listas dos candidatos classificados na primeira e na segunda etapa, apresentados em ordem alfabética,
serão  divulgadas  na  homepage  do  Instituto  de  Química  (http://web.iq.ufrgs.br/iq_ufrgs/index.php?
option=com_content&view=article&id=470). Os candidatos aprovados na primeira etapa receberão um
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e-mail como a data e horário para a entrevista da segunda etapa. Paralelamente, também através
da homepage do Instituto, cada candidato poderá consultar seus próprios resultados obtidos nos blocos da
primeira  (análise documental)  e segunda etapa (entrevista  de adequação às atividades).  As consultas
serão feitas através do CPF do candidato e será divulgada a pontuação e classificação do candidato que
está fazendo a consulta e a pontuação do último candidato classificado, de forma que quem está fazendo a
consulta possa analisar seu desempenho relativo. A Comissão de Avaliação fará todos os esforços para
preservar  a  privacidade  dos  candidatos.  Assim,  não  serão  publicados  nomes  de  candidatos  “não
classificados”; não serão fornecidos resultados de outros candidatos; não será indicada a classificação de
outros candidatos; não serão fornecidos dados pessoais de outros candidatos.

DO CRONOGRAMA

O Quadro 4 apresenta as datas importantes do processo seletivo descrito neste Edital.

O prazo de vigência do edital é estabelecido em 30 meses a contar da data de divulgação dos resultados
finais. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Pesquisa do Instituto de Química.

Quadro 4 – Datas importantes do processo seletivo descrito neste edital:

ETAPA DIA HORA / LOCAL

Divulgação 10/05/2019 Home Page do Instituto de Química

Inscrição online
10/05/2019 a 
19/05/2019

Home Page do Instituto de Química
http://web.iq.ufrgs.br/iq_ufrgs/index.php?
option=com_content&view=article&id=244

Entrega dos 
documentos

10/05/2019 a 
19/05/2019

1) Anexados on-line no momento da inscrição 

2) Entrega física (até 17/05/19) da documentação na Secretaria do 
Instituto de Química horário segunda a sexta-feira: das 8:00 às 17:00 
(Sr. Fabiano ou Sra. Maria) das 17:00 às 20:00( Sr. Jonas). 

Divulgação dos 
resultados da 
primeira etapa

23/05/2019 Home Page do Instituto de Química http://web.iq.ufrgs.br/iq_ufrgs/index.php?
option=com_content&view=article&id=470

Prazo para 
recurso

23 a 
25/05/2019

Por email atendimento_iq@ufrgs.br

Entrevistas 
27 a 
31/05/2019

Horários informados junto com a divulgação dos resultados da primeira etapa

Divulgação dos 
resultados da 
segunda etapa

04/06/2019 Home Page do Instituto de Química 

Prazo para 
recurso

05/06 a 
07/06/2019

Por email atendimento_iq@ufrgs.br

Divulgação dos 
resultados finais

Até 
11/06/2019

Home Page do Instituto de Química
http://web.iq.ufrgs.br/iq_ufrgs/index.php?
option=com_content&view=article&id=470

_______________________________
Professora Nádya Pesce da Silveira 
Diretora do Instituto de Química
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ANEXO I - Critérios de avaliação do currículo dos candidatos à bolsas de graduação, pós-
graduação e pós-doutorado

 A avaliação do Curriculum Vitae seguirá a classificação da tabela abaixo: 

Graduação
Valor máximo

Desempenho no curso de Graduação

-Disciplinas aprovadas  (1,0 por disciplina) 20
-Disciplinas aprovadas na área de interesse (química analítica e físico-química) (2,0 por 
disciplina)

10

-Desempenho nas disciplinas (conceito) (2,0 para conceito A, 1,0 para conceito B e 0,5 para 
conceito C)

20

Pesquisa- IC:
-Tempo (2,5 por semestre) 5
-Área de atuação (5,0 para área de combustíveis, 5,0 para química analítica, 5,0 para físico-
química)

5

Curso Técnico:
-Área do curso (10 para química; administração e informática/ estatística e áreas afins 5) 10
-Área do estágio (10 para área de combustíveis, 10 para química analítica, 10 para físico-
química)

10

-Tempo de estágio (5,0 por semestre) 10

Experiência
-Em análises de combustíveis (5,0 por semestre) 10
-Em gestão de qualidade (5,0 por semestre) 10
-Formação teórica em gestão e qualidade (5,0 por curso realizado) 5

Produção científica
Artigos publicados indexados (2,5 por artigo) 5
Congressos (SIC ou outros) (2,5 por congresso) 5

Pós-Graduação
Valor máximo

Curso de Graduação
-Área do curso (40 para química ou matemática/estatística/administração; 30 para áreas afins) 40

Mestrado ou Curso de Especialização (cursando ou concluído)
-Área do Curso (10 para química ou matemática/estatística; 7,5 para áreas afins) 10

Doutorado (cursando)
-Área (10 para química analítica ou físico-química; 7,5 para áreas afins) 10

Experiência
-Em análises de combustíveis (5,0 por semestre) 10
-Em gestão de qualidade (5,0 por semestre) 10
-Formação teórica em gestão e qualidade (5,0 por curso realizado) 5

Produção científica
-Artigos indexados publicados (5,0 por artigo na área de combustíveis; 2,5 por artigo em 
outras áreas)

10

-Congressos e outras publicações (2,5 por congresso; 5,0 por publicação de capítulo de livro; 
2,5 artigos não indexados na área de química)

5

Pós-Doutorado
Valor máximo

Tese
-Área do curso (40 para química; 30 para áreas afins) 40



Experiência profissional
-Em análises de combustíveis (5,0 por semestre) 10
-Em gestão de qualidade (5,0 por semestre) 10
-Formação teórica em gestão e qualidade (5,0 por curso realizado) 10

Produção científica
-Artigos indexados publicados (5,0 por artigo na área de combustíveis; 2,5 por artigo em 
outras áreas) e patentes depositadas (5,0 por patente na área de combustíveis)

20

-Congressos e outras publicações (2,5 por congresso; 5,0 por publicação de capítulo de livro; 
2,5 artigos não indexados na área de química)

10

Casos omissos referentes à avaliação de cursos de graduação, pós-graduação, publicações e os demais quesitos da
seleção serão decididos pela Comissão de Avaliação, composta por doutores pertencentes ao quadro docente do
Instituto de Química.
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