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Edital Nº 001/2021.1 

 
A Liga Interdisciplinar de Geotecnologia Aplicada – LIGA, torna público o presente 

edital e convida os interessados a participarem do processo seletivo para novos 

membros nos termos aqui estabelecidos. 

 
1. DA ABERTURA 

 
A Liga Interdisciplinar de Geotecnologia Aplicada– LIGA – vinculada à Universidade 

Federal Rural de Pernambuco, comunica que estarão abertas as inscrições para o processo 

seletivo de membros efetivos aos acadêmicos do curso de Agronomia, Engenharia 

Florestal, Engenharia de Pesca, Engenharia Agrícola e Ambiental e Engenharia 

Ambiental, graduandos, e pós-graduandos, para início das atividades em 2021/1. 

 
2. DAS VAGAS 

 

2.1. Membros efetivos da LIGA: quanto ao número de vagas, será determinada de acordo 

com a demanda do quadro de trabalho de cada diretoria, sendo apresentado na etapa de 

trainee. Destinada aos acadêmicos do curso de Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia 

de Pesca, Engenharia Agrícola e Ambiental e Engenharia Ambiental, graduandos, e pós-

graduandos da Universidade Federal Rural de Pernambuco que estejam cursando 

regularmente suas atividades e que tenham, ainda, pelo menos 6 meses até a conclusão 

do seu curso. As vagas serão abertas para estudantes de graduação e pós-graduação. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1. As inscrições para entrada de membros serão realizadas entre os dias 26/04/2021 a 

06/05/2021 atraves do preenchimento do formulário no link: 

https://forms.gle/AwJRCJ8AzZTeGYrP7 

3.1.1. Para inscrição, o candidato deve anexar ao formulário (espaço próprio) uma Carta de 
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apresentação (de no máximo 15 linhas digitadas, folha A4, fonte Arial 12, espaçamento de 

1,5 em FORMATO PDF) se apresentando e relatando o interesse de filiar-se à LIGA. 

3.2. NÃO será cobrado nenhuma taxa para se inscrever no processo seletivo. 

 
4. DA SELEÇÃO 

 
4.1. A seleção será dividida em três etapas: 

 
4.1.1. A primeira etapa da seleção será por meio da avaliação da CARTA DE 

APRESENTAÇÃO; 
 

4.1.2. A segunda etapa da seleção será por meio de dinamica em grupo e desempenho 

individual dos candidatos (Anexo I). 

4.1.3. Os candidatos selecionados na segunda etapa participarão da LIGA como Trainee, 

por um período de 15 dias, configurando a terceira etapa de avaliação. Ao final de um 

mês completo, os candidatos com ótimo desempenho serão efetivados em Membros 

Efetivos (2.1) de acordo com a demanda de cada diretoria. 
 

5. CRONOGRAMA 
 
 

ATIVIDADES DATAS 
Início das inscrições/ final 07 a 16 de maio de 2021 
Homologação das Inscrições 17/05/2021 
Resultado da primeira etapa (carta de apresentação) 18/05/2021 
Dinâmica de grupo 19/05/2021 a partir das 18:00 
Resultado Parcial 20/05/2021 
Trainee 24/05 à 11/06/2021 
Resultado final 14/06/2021 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

6.1. Todas as dúvidas e informações adicionais em referência ao que foi disposto no 

presente edital deverão ser esclarecidas, previamente e exclusivamente, por meio de e-
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mail para o endereço eletrônico ligaGeoR@gmail.com 

6.2. A não veracidade de qualquer informação repassada e/ou irregularidades nos 

documentos apresentados, implicará na imediata desclassificação do candidato 

impedindo a solicitação para participar deste Edital. 

 
 
 

Prof. Anildo Monteiro 
ASSINATURA 10.2021 

Fundador Presidente 
 

 
 

ANEXO I 
 
 

1. A depender da quantidade de candidatos inscritos, os mesmos poderão ser 

divididos em 2 grupos distintos para melhor avaliação. 

2. A dinâmica terá por objetivo avaliar o candidato quanto a sua colaboração, 

flexibilidade, a capacidade de trabalhar sob pressão e comunicação. 

3. Toda a avaliação durará no máximo 1 hora sendo destinada 30 minutos para uma 

primeira dinâmica que avaliará o candidato a nível de grupo e uma segunda 

dinâmica que terá como objetivo a avaliação individual do candidato. 
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