
EDITAL 04/2022

PROCESSO SELETIVO DE CADASTRO RESERVA DE
BOLSISTAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA

E TECNOLOGIA EM ENERGIA ELÉTRICA - INERGE

O presente PROCESSO SELETIVO, busca formar banco de talentos com profissionais
de diversas áreas para preencher vagas de bolsa na equipe de operações do INERGE e
para participação nos projetos da UNIDADE EMBRAPII.

1 – FINALIDADE:
Conceder bolsas nas modalidades de “Iniciação de Científica (IC), Bolsa de

Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação (BDCTI), Mestrado,
Doutorado e PhD” para estudantes e/ou profissionais graduados dos cursos de
Administração, Engenharia Elétrica, Computacional e de Produção, Design
Gráfico, Sistemas de Informação, Publicidade, Marketing, ou em áreas afins com
experiência comprovada;

2- DURAÇÃO DO PROJETO E PAGAMENTO DE BOLSAS:
As bolsas terão sua duração vinculada ao Plano de Trabalho dos Projetos firmados. A
remuneração mensal é de acordo com as especificações abaixo:

I – Valor da bolsa: podem variar de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a R$ 4.100,00 (quatro
mil e cem reais) de acordo com o título de cada candidato e as horas dedicadas ao
trabalho no projeto;
II – Requisitos específicos:
a) Ter vínculo com a Universidade Federal de Juiz de Fora; ou
b) Diploma vinculado a alguma das áreas.

3 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:
O bolsista desenvolverá as atividades descritas no Plano de Trabalho do Projeto e
Diretrizes (Anexo I) e nos Planos de Trabalho (Anexos I, II e III) em que atuará caso
seu currículo seja selecionado.

4- INSCRIÇÃO:
Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:
a) ter currículo atualizado na Plataforma LATTES;
b) não ser beneficiário de qualquer outra bolsa (na data de início das atividades);
c) não ter vínculo empregatício (na data de início das atividades);
d) dedicar-se de doze a quarenta horas semanais às atividades desenvolvidas em projeto.



Conhecimentos necessários para todas as formações:
● Pacote Office;
● Excel do Intermediário ao Avançado;
● Inglês Intermediário (Leitura e escrita);
● Boa redação;

Conhecimentos desejáveis:
● Conhecer o Mercado de Energia Elétrica;
● Posicionamento de mercado;
● Conhecimento de Marketing digital;
● Experiência em Venda/Prospecção/captação;
● Inglês avançado (leitura/escrita).

- Atuará no Instituto tendo o foco no mercado de energia elétrica e no atendimento
às demandas de comunicação propostas pelos pesquisadores;

- Organização e participação em eventos para prospecção de conteúdo relacionado
ao INERGE e deste;

- Apoio para as demais atividades do INERGE.

5 – CRONOGRAMA:
5.1- Divulgação do Edital: 28 de fevereiro de 2022;
5.2- Inscrições atraves deste formulário: https://forms.gle/9caLJX3UTqz6WrQZ8
5.3- Data início de submissões: a partir de 28 de fevereiro 2022 (exclusivamente com
envio de toda a documentação solicitada).
5.4- Prazo final de submissões: 30 de junho de 2022.

Para se inscrever, o candidato interessado deverá preencher o formulário com todos
os dados solicitados e anexar o currículo Lattes, o currículo profissional, portfólio
(de acordo com a área) histórico da graduação e comprovante de matrícula.

6. PROCESSO DE SELEÇÃO:
A seleção constará de 2 (duas) etapas:

Etapa 1: Análise de Currículos, Comprovantes de matrícula/formação; (Eliminatória)

Etapa 2: Entrevista (Eliminatória)

● Data: Início em 14/03/2022, podendo ser realizadas em até três dias úteis após a
última data de submissão de currículos.

● Horário: a ser definido e comunicado por e-mail aos candidatos aprovados na
Etapa 1.

● Local: Ambiente virtual (será encaminhado para o e-mail do candidato o link da
plataforma para a realização da entrevista) ou presencial para vagas específicas.

Critério(s) de desempate: O critério de desempate será a maior nota obtida na Etapa 2 -
Entrevista.

Divulgação dos resultados: em até 4 dias úteis após a entrevista (o candidato
selecionado será comunicado por e-mail);

Início das atividades: conforme acordado entre as partes e para atender o cronograma
dos projetos.

https://forms.gle/9caLJX3UTqz6WrQZ8


7. DÚVIDAS:

Em caso de dúvidas enviar email para contato.inerge@engenharia.ufjf.br colocando
“PROCESSO SELETIVO EDITAL 04/2022 - CADASTRO RESERVA” como
assunto do e-mail.

Juiz de Fora, 25 de fevereiro de 2022.

mailto:inerge.secretaria@engenharia.ufjf.br

