
	

 

 

MINISTÉRIO	DA	EDUCAÇÃO	
UNIVERSIDADE	FEDERAL	DO	RIO	GRANDE	DO	NORTE	

CENTRO	DE	CIÊNCIAS	EXATAS	E	DA	TERRA	
DEPARTAMENTO	DE	ESTATÍSTICA 

 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA/FUNPEC 
 
 

O Departamento de Estatística da UFRN, por meio da Coordenação do Projeto de Pesquisa, 

"Análise de competência de Unidades Judiciárias: Um estudo de caso no Poder 

Judiciário Estadual do Rio Grande do Norte", parceria entre UFRN e TJRN e interveniência 

da FUNPEC, abre edital para o processo de seleção de bolsistas de graduação e de pós-

graduação para atuar no projeto. 
 
 
1 DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 
1.1 O presente edital destina-se à seleção de estudantes de graduação e de pós-graduação da 

UFRN; 

1.2 Os estudantes selecionados cumprirão jornada de 20 (vinte) horas semanais, nos turnos 

da manhã ou da tarde, devendo optar pelo turno de sua preferência; 

1.3 O estágio será remunerado, de acordo com o Item 7 deste Edital. 
 
 
2 DOS REQUISITOS PARA A SELEÇÃO 

 
2.1 O estágio destina-se a alunos da área de Administração, Direito, Estatística e 

Tecnologia da Informação, conforme Quadro de Vagas a seguir (Item 3); 

2.2 Os candidatos devem atender rigorosamente às disposições constantes nos Itens 3, 4, 5 e 6 

deste Edital. 
 
 
3 DAS VAGAS 

 

3.1 Serão disponibilizadas 10 (dez) vagas de bolsa, conforme a seguinte distribuição: 
Área de 
atuação   Nº de vagas     Curso Conhecimentos básicos e exigências 

 Administração 

3 graduandos 
Graduação em 
Administração 

1) Ter cursado, com aprovação, os componentes curriculares 
Estatística Aplicada à Administração I e/ou Organização, 
Processos e Sistemas – OPS, ou equivalentes; 

2)  Não ser estagiário/a ou bolsista em outro projeto; 
3) Ter disponibilidade para visitas às Unidades Judiciárias do 

TJRN. 

1 pós-graduando/a 
Doutorado em 
Administração 

1) Graduação ou mestrado na área de TI; 
2) Experiência em Business Intelligence (BI). 

Direito 2 graduandos 
Graduação 
em Direito 

1) Estar matriculado/a no 5º ou no  6º período do curso; 
2) Não ser estagiário/a ou bolsista em outro projeto; 
3) Ter cursado, com aprovação, os componentes curriculares 
Direito Constitucional II e Teoria Geral do Processo; 
4) Ter cursado ou estar cursando o componente curricular 
Direito Processual I; 
5) Ter disponibilidade para visitas às Unidades Judiciárias do 



	

TJRN. 

1 pós-graduando/a 
Mestrado ou 
Residência 
em Direito 

1) Graduação em Direito; 
2) Ter disponibilidade para participar de reuniões de segunda 
a sexta, respeitados os horários das aulas regulares e a 
carga horária semanal reservada ao projeto. 

Estatística 

1 graduando/a 
Graduação 
em Estatística 

1) Estar matriculado/a no 5º ou no  6º período do curso; 
2) Ter experiência com Excel, R e/ou SPSS. 

1 pós-graduando/a 
Mestrado em 
Demografia 

1) Graduação em Estatística; 
2) Experiência com Excel, R e SPSS; 
3) Experiência com análise estatística multivariada de bancos 
de dados e projeções populacionais. 

Tecnologia 
da 
Informação 
(TI) 

1 graduando/a 

Graduação em 
Engenharia da 
Computação, 
Tecnologia da 
Informação, C. da 
Computação ou 
Eng. de Software 

1) Estar matriculado/a no 5º ou no  6º período do curso; 
2) Ter cursado, com aprovação, o componente curricular 
Linguagem de Programação II ou equivalente; 
3) Experiência com Banco de Dados; 
4) Não ser estagiário/a ou bolsista em outro projeto. 

 
 

3.2 O principal objetivo do projeto é analisar a distribuição das Unidades Judiciárias e seu 

quadro de pessoal, com vistas a redefinição de sua competência e uma redistribuição dos 

servidores, para proporcionar uma prestação jurisdicional mais célere e mais efetiva no 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A análise será baseada numa pesquisa 

multidisciplinar, que exigirá o conhecimento de cada bolsista na sua área de atuação. (A 

bolsa está prevista para se encerrar dia 31/07/18). 

 
 

4 DA INSCRIÇÃO 
 

4.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas 

e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento; 

4.2 As inscrições ficarão abertas no período de 26/01/2017 até as 23h59 de 31/01/17 e 

deverão ser realizadas mediante envio de e-mail para o professor FRANCISCO DE ASSIS 

MEDEIROS DA SILVA, coordenador do projeto: medeiros_assis@hotmail.com, seguindo 

os procedimentos listados a seguir: 

§ No título do e-mail, informar “Bolsa projeto TJRN”; 

§ No texto do e-mail, inserir as seguintes informações: 

o Nome completo, curso e nº de matrícula; 

o Vaga pretendida e turno preferido; 

o Número de telefone (WhatsApp) para contato; 

§ Anexar à mensagem os seguintes documentos: Histórico Escolar, Comprovante de 

Solicitação de Matrícula e uma cópia resumida do Currículo, em atenção ao item 3; 

§ Os arquivos anexados ao e-mail devem estar, impreterivelmente, em formato PDF, não 

ultrapassando o tamanho total de 5MB. 

4.3 O/a candidato/a deve observar se pode ser bolsista, considerando as regras estabelecidas 

pelo colegiado do seu curso e/ou pela UFRN; 



	

4.4 O fornecimento de informações não verídicas implicará na desclassificação automática do/a 

candidato/a. 
 
 
5 DA SELEÇÃO 

 
5.1 A seleção será constituída de 02 (duas) etapas: 

1) Análise do currículo resumido, do histórico escolar e das exigências, subitem 3.1 (caráter 

eliminatório); 

2) Entrevista, no dia 02/02/17, cujo horário e local serão informados aos candidatos, no dia 

1º/02/17, por e-mail,  (caráter eliminatório). 

5.2 A não apresentação ou apresentação incompleta da documentação exigida implicará na 

desclassificação do/a candidato/a; 
 
 
6 DA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO, HISTÓRICO, EXIGÊNCIAS E ENTREVISTA 

 
6.1 Na análise do currículo resumido, serão considerados os trabalhos na área de atuação do/a 

candidato/a no projeto (subitem 3.1); 

6.2 No histórico escolar serão comparadas as médias finais obtidas nos componentes 

curriculares mencionados no subitem 3.1; 

6.3 Em relação às exigências, serão verificadas as comprovações apresentadas; 

6.4 Na entrevista será averiguado se o perfil do/a candidato/a é condizente com as condições 

essenciais para o desenvolvimento das atividades do projeto; 

6.5 Serão avaliadas também a postura e a disposição do/a candidato/a em relação ao trabalho 

que será desenvolvido e a disponibilidade de tempo para as atividades. 
 
 
7 DO VALOR DA BOLSA 

 

7.1 As bolsas serão equivalentes aos seguintes valores: 

 Bolsas de graduação:  R$ 800,00 (oitocentos reais) 

 Bolsas de mestrado/residência: R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

 Bolsas de doutorado:  R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 
 
 
8 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

8.1 A lista de classificação dos candidatos selecionados será enviada para o e-mail de todos 

que participaram da seleção. 

 
 

       Natal, 25 de janeiro de 2017 
 

 
 

Prof. FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA 
               Coordenador  do projeto de pesquisa 
        Contato: Celular (WhatsApp) 988050052 


