
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 
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EDITAL de seleção para projeto de pesquisa: 
 

 

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE MEMBROS DO PROJETO DE RECICLAGEM E 

RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS 

DEFEITUOSOS (REED). 

Estão abertas as inscrições para preenchimento de três (3) vagas de alunos voluntários 

para o projeto de extensão REED, que está vinculado aos cursos de Administração e Engenharia 

de Produção do Campus de Parauapebas da UFRA. 

Das três (3) vagas ofertadas, uma (1) vaga será destinadas aos discentes do curso de 

Administração e as outras duas (2), para os discentes do curso de Engenharia de Produção. 

O projeto consiste na ideia de aplicar o conceito de logística reversa, desenvolvido por 

grandes empresas de tecnologia, objetivando promover a reciclagem por meio da destinação 

correta do lixo gerado e usando as peças ainda em funcionamento para recuperar outros 

equipamentos menos defeituosos. Gerando assim, uma destinação sustentável aos materiais 

antes descartados diretamente na natureza, além de diminuir os custos com novos 

equipamentos. 

1. Das Inscrições: 

1.1 As inscrições estarão abertas de 27/06/19 à 12/07/19.  

1.2 As inscrições poderão ser realizadas na secretaria dos cursos de Administração e 

Engenharia de Produção.  

2. Dos Documentos Necessários Para Inscrição:  

2.1 Currículo resumido.  

2.2 Comprovante de matrícula referente ao período letivo corrente de 2019.1.  

2.3 A homologação das inscrições será divulgada no dia 15/07/2019. 

3. Das Condições Exigidas Para Inscrição:  

3.1 Ser estudante dos Cursos de Graduação em Engenharia de Produção e 

Administração da UFRA devidamente matriculado.  

3.2 Ter cursado ou está cursando as disciplinas de estatística, eletricidade e 

magnetismo para os alunos de engenharia de produção e ter cursado ou estar 

cursando estatística básica para os alunos da administração.  
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4. Do Processo De Seleção:  

4.1 Os Docentes Coordenadores do projeto REED, Prof. Marcos Augusto Lima da Luz 

e Profa. Rosana Maria do Nascimento Luz serão os responsáveis pela avaliação dos 

candidatos.  

4.2 O processo seletivo constará de entrevista e análise do currículo resumido.  

4.3 A seleção dos candidatos se dará no dia 19/07/19 a partir das 19 horas no 

Laboratório de Gestão de Processos (LAGEP) no Bloco 01.  

4.4 A ordem de avaliação dos candidatos será por ordem de chegada.  

4.5 A entrevista terá duração máxima de vinte (20) minutos.  

5. Da Ajuda De Custo Aos Selecionados: 

 5.1 Os selecionados serão alunos voluntários no projeto, não impedindo que durante 

sua vigência o aluno possa se tornar bolsista.      

6. Da Divulgação Dos Resultados:  

6.1 Os resultados serão divulgados no site do campus e nos quadros de aviso no dia 

22/07/19.  

7. Das Disposições Gerais: 

 7.1 Em hipótese alguma será aceita a inscrição com documentação incompleta ou fora 

do prazo estabelecido neste Edital.  

7.2 Para quaisquer dúvidas relativas a esta Chamada, os interessados deverão procurar 

os professores Marcos Augusto Lima da Luz e Rosana Maria do Nascimento Luz ou 

através do e-mail marcoslimaluz@yahoo.com.br 

 

 

Parauapebas, 26 de Junho de 2019. 

 

 

 

_______________________________ 

Coordenador do Projeto REED 

SIAPE: 3077481 


