EDITAL 2021/03 do PRH-ANP 13.1(Gestão FINEP)
PROCESSO SELETIVO 2021/03 PARA BOLSISTAS do PRH-ANP 13.1 (Gestão FINEP)
Estão abertas as inscrições para a seleção de novos alunos bolsistas para o Programa de Formação de Recursos Humanos
da ANP para o Setor de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (PRH-ANP) - Finep Gestora, intitulado “Novas tecnologias
aplicadas à eficiência energética no setor de petróleo, gás e biocombustíveis” (PRH-ANP 13 – Gestão FINEP).
1. Bolsas Oferecidas:
Serão oferecidas bolsas nas modalidades:
Doutorado (DSc)
Mestrado (MSc)
Iniciação Científica (GRA)
2. Documentos exigidos para a seleção:
Os candidatos às bolsas da ANP (MSc) e (DSc) deverão apresentar um projeto de pesquisa, sendo limitado a cinco
(05) páginas tamanhas A4, espaço 1,5 e fonte 12 pontos. O projeto deverá conter o título da proposta, o nome do orientador,
o enquadramento nas linhas de pesquisa do programa e uma descrição que demonstre a viabilidade, originalidade,
justificativa e relevância da proposta de pesquisa a ser desenvolvido dentro das linhas de petróleo e gás; metodologia,
cronograma e pesquisa bibliográfica, ressaltando também o interesse no setor petróleo e gás.
Documentos indispensáveis para todos os candidatos:
1) Histórico Escolar atualizado (graduação, mestrado e doutorado, conforme a bolsa);
2) Cópia do diploma de maior grau (mestrado e doutorado)
3) Currículo Lattes
4) Cópias dos documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de endereço);
3. Requisitos Especiais
Para os candidatos às bolsas de graduação (GRA) são imprescindíveis os seguintes requisitos:
a) Ser aluno de um dos seguintes cursos: Engenharia de Materiais; Engenharia Mecânica; Engenharia de Energia;
Engenharia Metalúrgica ou Engenharia de Produção
b) Estar no quinto semestre ou superior e que possua, em torno de 24 meses até a conclusão de seu curso;
c) Possuir matrícula ativa junto à instituição durante todo período de outorga da bolsa;
c) Desenvolver Trabalho de Conclusão na área de Petróleo, gás e bicombustíveis;
4. Inscrição:
A inscrição deverá ser encaminhada via e-mail a Equipe do PRH-13.1, prh13.1ufrgs@gmail.com, durante o período de
14/12/2021 a 18/12/2021 (até as 18h), constando os documentos descritos neste edital.
5. Critérios para Pontuação:
A Avaliação do Histórico Escolar será realizada através da pontuação dos conceitos A (ou maior ou igual a 9,0
quando utilizado sistema de notas de 0 a 10). Cada conceito A equivale a 1 ponto.
O Currículo Lattes será avaliado pelo número de publicações aceitas ou publicadas em periódicos indexados pela
CAPES. Apenas os artigos classificados como A1 serão contabilizados, sendo que cada artigo A1 conta 1 ponto. Para
candidatos às bolsas MSc e GRA, a avaliação será apenas pelo histórico escolar e projeto de pesquisa (para bolsa MSc).
O projeto de pesquisa será avaliado baseado na relevância ao tema do programa, adequação dos objetivos,
metodologia e cronograma, somando no máximo 10 pontos.
Nota Final (DSc) = (0,1 x Histórico Escolar) + (0,5 x Currículo Vitae) + (0,4 x Projeto)
Nota Final (MSc) = (0,6 x Histórico Escolar) + (0,4 x Projeto)
Nota Final (GRA) = (1,0 x Histórico Escolar)
5. Divulgação dos resultados e confirmação das matrículas:
A divulgação dos resultados será realizada através de edital conforme as vagas forem preenchidas de acordo com
a liberação de recursos pela FINEP.
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