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EM ENGENHARIA E CIÊNCIAS DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL 
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SELEÇÃO DE PESQUISADOR VISITANTE PARA BOLSAS DE 

ESTUDO EM ENGENHARIA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

 

O Programa da UFC para Formação de Recursos Humanos em Engenharia e Ciências 

do Petróleo e Gás Natural – PRH-31.1/ANP/FINEP, fomentado pela ANP e pela 

FINEP, torna público o processo de seleção de Bolsista de Pesquisador Visitante. 

O Bolsista possuirá atribuições específicas de ações no PRH-31, as quais deverão ser 

executadas em consonância com a gestão do PRH-31 (coordenação e comitê gestor), 

auxiliando nas demandas de ensino, pesquisa e extensão. 

O PRH-31.1/ANP/FINEP visa formar recursos humanos altamente qualificados, 

atendendo às expectativas do setor petróleo e gás natural, como forma de aumentar a 

competitividade da região nordeste e melhorar a qualidade de vida da população. 

Este edital contém as informações necessárias para inscrição e seleção de bolsistas para 

o Programa da UFC para Formação de Recursos Humanos em Engenharia e Ciências do 

Petróleo e Gás Natural. 
 

 
A quantidade de bolsas disponíveis para este edital é de uma (1) bolsa de pesquisador 

visitante com vigência de 12 meses (com possibilidade de prorrogação por mais 12 

meses, a partir de sua implementação) e o valor de R$ 7.750,00 (sete mil setecentos e 

cinquenta reais), paga mensalmente, desde que cumpridas as obrigações do pesquisador. 

 

Esta bolsa é disponibilizada por quota destinada ao PRH-31.1/ANP/FINEP para o 

período de 2021/2022. 
 

 

- Atrair recursos humanos altamente qualificados, atendendo às expectativas do setor 

petróleo e gás natural, como forma de aumentar a competitividade da região 

nordeste e melhorar a qualidade de vida da população. 

- Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa, atendendo às 

demandas científicas e tecnológicas do setor petróleo e gás natural. 

INTRODUÇÃO 

NÚMERO DE BOLSAS E VIGÊNCIA 

Atenção: Não existe obrigatoriedade de preenchimento da vaga. 

OBJETIVOS 



 

- Possuir o título de Doutor (ou documento que comprove a conclusão do 
doutorado) e comprovar experiência acadêmica e de pesquisa. 

- Ter disponibilidade para dedicar-se exclusivamente e integralmente às 

atividades do PRH-ANP 31.1, auxiliando a coordenação e a comissão gestora do 

programa, além de proporcionar apoio às demandas de ensino, pesquisa e 

extensão vinculadas ao programa. 

- Ter capacidade para desenvolver pesquisas e coordenar atividades englobando 

tendências tecnológicas do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, como 

também ter capacidade em identificar oportunidades de novos cursos de 

capacitação de recursos humanos e estudos de adequação curricular para 

atendimento aos interesses do setor e do PRH-ANP 31.1. 
 
 

 
 

- Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa. 

- Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de 

bolsista do PRH/ANP-31, com apoio da FINEP. 

- Elaborar e apresentar os relatórios exigidos para o pesquisador e para o 

PRH-31 conforme o calendário definido pela ANP. 

- O pesquisador deverá se comprometer a cumprir todas as obrigações 

constantes do manual do usuário publicado pela ANP em sua página na 
internet. 

• (http://www.finep.gov.br/images/apoio-e-

financiamento/programas-e-linhas/PRH-
ANP/31_07_2020_Manual_do_Usu%C3%A1rio_-_PRH.pdf) 

 

- Devolver à ANP, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) 

indevidamente, caso algum item dos seus requisitos seja desrespeitado pelo 

bolsista, em conformidade ao termo de outorga a ser assinado. 
 
 

A inscrição do candidato deverá ser feita do dia 12 de março até o dia 19 

de março de 2021, com a seguinte documentação: 

- Inscrição do candidato no PRH-31.1/ANP/FINEP, em formulário próprio 
disponível no anexo a este Edital. 

- Documentos eletrônicos ou “digitalizados”: Diploma (ou ata da Defesa) e 

Histórico Escolar do Doutorado, Diploma de Graduação, Currículo Lattes 
atualizado em março de 2021, cópia da cédula de identidade e do CPF. 

 

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DO PESQUISADOR VISITANTE 

- O pesquisador não poderá ter vínculo empregatício ou qualquer outro tipo de 

bolsa conforme as exigências da ANP. 

COMPROMISSOS DO PESQUISADOR VISITANTE 

PROCESSO DE INSCRIÇÃO DO PESQUISADOR VISITANTE 

ATENÇÃO: Todos os documentos devem ser encaminhados por e-mail para o 

seguinte endereço: prh31@ufc.br até às 23h59min do dia 19 de março de 2021. 

Escrever no Assunto do e-mail: “Inscrição para bolsa de Pesquisador 

Visitante – PRH 31/ANP/FINEP” 
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- A Seleção será efetuada pelo de Comitê Gestor do PRH-31.1/ANP/FINEP, 

sob a presidência do Coordenador do PRH-31.1/ANP/FINEP. 

O processo de seleção constará de: 

 Etapa 1 (Eliminatória): análise de atendimento aos requisitos e verificação da 

documentação;

 Etapa 2 (Classificatória): análise do Histórico Escolar do Doutorado e do Currículo 

Lattes.

 Etapa 3 (Classificatória): entrevista (o ambiente virtual a ser utilizando nesta etapa será 

comunicado oportunamente) com os candidatos aprovados nas etapas anteriores. Dia 
23/03/2021 às 14h.

A bolsa pode ser cancelada e o bolsista desligado do PRH-31.1 a qualquer momento, por: 

a) solicitação do bolsista; 

b) redução de recursos orçamentários; 

c) não atendimento às atividades estabelecidas pelo Coordenador e/ou Comitê Gestor; 

d) não atendimento às obrigatoriedades e exigências do programa; 

e) não participação em atividades e demandas organizadas pela coordenação do PRH-31.1. 

O desligamento ou abandono não justificado por parte do bolsista implica em desligamento e 

obrigatoriedade de devolução integral do valor correspondente às parcelas das mensalidades da 

bolsa contemplada enquanto integrante do PRH-31.1. 
 

 

Etapas Data 

Inscrições 12/03/2021 - 19/03/2021 

Entrevista 23/03/2021 

Resultado 24/03/2021 

 

 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

Bloco 1080 – Centro de Tecnologia 

Fone: 3366-9328 

e-mail: prh31@ufc.br 
 

 
- Ao se inscrever e participar do processo seletivo para Bolsista Pesquisador Visitante 

2021/2022, através deste Edital 01/2021 PRH-31.1/ANP/FINEP, o candidato reconhece e 

aceita as normas do certame. 

- Casos omissos a este Edital serão apreciados pelo Comitê Gestor do PRH- 

31.1/ANP/FINEP. 
 

Fortaleza, 12 de março de 2021. 
 

Hélio Cordeiro de Miranda 

Coordenador do PRH-31.1/ANP/FINEP. 

PROCESSO DE SELEÇÃO DO PESQUISADOR VISITANTE 

CANCELAMENTO DA BOLSA E DESLIGAMENTO DO PROGRAMA 

CALENDÁRIO PARA SELEÇÃO DOS BOLSISTAS 

CONTATOS 

OBSERVAÇÕES FINAIS 
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PROGRAMADA UFC PARA FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

EM ENGENHARIA E CIÊNCIAS DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

 
PRH-31.1/ANP/FINEP 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA BOLSISTA PESQUISADOR VISITANTE (PV) (EDITAL 01/2021) 

 

 
Dados do Pesquisador 

 

Nome do Pesquisador:  

Endereço:  

Telefone:  

e-mail:  

Documento Identidade:  

CPF:  

 


	A inscrição do candidato deverá ser feita do dia 12 de março até o dia 19 de março de 2021, com a seguinte documentação:

