UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ/CERES/CAICÓ
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA/DGC
Abertura de processo seletivo para oferta de 02 bolsas de Apoio Técnico
Local: Estação Climatológica do Seridó (Caicó) 2022.
DA DESCRIÇÃO DA BOLSA: O Bolsista aprovado deverá realizar, na Estação Climatológica do
Seridó, as atividades inerentes ao cotidiano de uma Estação Climatológica, tais como leitura e
anotação de variáveis meteorológicas, preenchimento das fichas, organização dos dados; dentre
outras atividades de apoio técnico administrativo.
DAS VAGAS: Serão ofertadas 02 vagas (bolsa de apoio técnico).
DO TURNO DA BOLSA: Período vespertino das 13hs às 16hs (01 bolsa); Período noturno das
19hs às 22hs (01 bolsa).
DOS REQUISITOS DESEJÁVEIS: Ser aluno regularmente matriculado nos cursos de Geografia
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus de Caicó. Residir em Caicó. Ter
conhecimentos básicos em Climatologia e Meteorologia. Estar cursando os primeiros períodos
da graduação, tendo cumprido no máximo 60% da carga horária prevista na estrutura curricular
dos cursos em questão. Saber trabalhar em equipe; Ser pontual e Assíduo.
DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS BOLSISTAS: Os bolsistas terão como objetivos
funcionais realizar observação e leitura dos aparelhos climatológicos para armazenamento de
dados e envio de mensagens (sinóticas) para as centrais do Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET). Também deverão estar aptos a receber visitas na estação de cunho educativo, bem
como participar de eventos representando a Estação Climatológica no Centro de Ensino Superior
do Seridó.
DAS OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS: As observações deverão ser realizadas em
horários estabelecidos pela equipe, incluindo finais de semana e feriados de forma intercalada
com os demais observadores, de modo a não prejudicar o gozo do descanso e folga de todos.
DA INSCRIÇÃO: Os discentes interessados deverão, dentro do prazo de Inscrição do Processo
Seletivo (ver Calendário), enviar e-mail para ecc@ceres.ufrn.br, se identificando com nome
completo, número de matrícula e mensagem de interesse em participar do processo seletivo.
DO PROCESSO SELETIVO: Os discentes inscritos serão submetidos a duas etapas: 1ª etapa
sendo uma Entrevista a ser realizada na Estação Climatológica do Seridó, de caráter
classificatório e eliminatório. Os candidatos classificados serão acompanhados e
supervisionados pelo observador da Estação; 2ª etapa sendo uma Prova Prática a ser realizada
na Estação Climatológica do Seridó, após período de treinamento com o observador.
DA ENTREVISTA: A Entrevista, de caráter objetivo, deverá ser realizada na Estação
Climatológica do Seridó. Na ocasião, o(a) candidato(a) deverá dialogar com o avaliador a
respeito das características dos instrumentos meteorológicos, a função da estação e seu
funcionamento, e sobre sua disponibilidade para efetuar as leituras.

DA PROVA PRÁTICA: A Prova Prática deverá ocorrer somente depois da etapa da Entrevista.
Os candidatos aprovados na etapa anterior, farão um treinamento na Estação Climatológica e
depois uma Prova Prática, onde os mesmos deverão demonstrar habilidade com a leitura dos
instrumentos, no preenchimento das fichas, assiduidade, dentre outras características
necessárias à sua atuação junto a Estação.
O resultado final do processo de seleção será divulgado em até 48 horas, e publicado no Sigaa,
nos murais do CERES, bem como na página da Estação Climatológica do Seridó - ECLISE
(https://www.facebook.com/estacaoclimatologica.doserido.7) e na página do Laboratório de
Hidrografia, climatologia e cartografia – LAHICC (https://www.facebook.com/LAHICC).

CALENDÁRIO:
Inscrições

31/03/2022 à 04/04/2022

Entrevistas

06/04/2022 e 07/04/2022

Prova Prática

21/04/2022 e 22/04/2022

Resultado final

A partir de 23/04/2022

Atenciosamente,

Profa. Dra. Rebecca Luna Lucena
Coordenadora da Estação Climatológica do Seridó
CP – INMET/UFRN

Tácio Henrique dos Santos
Observador da Coordenadora da Estação Climatológica do Seridó
CP – INMET/UFRN

