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EDITAL 

PRH-17/UFRJ/FINEP/ANP 

Engenharia Ambiental na Indústria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

ATUALIZADO EM 20/09/2022 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 2022/3, DE 06 DE SETEMRO DE 2022,  

PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 

Engenharia Ambiental na Indústria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 

 

A Coordenadora do Programa de Engenharia Ambiental na Indústria de Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (PRH-17) da Agência Nacional do Petróleo, ANP, no uso de suas atribuições, 

retifica o Edital 2022/3 para seleção de novos bolsistas de graduação. 

 

➢ No item 5 – dos documentos necessários – onde se lê: 

Os candidatos deverão preencher o formulário eletrônico na página do PRH-17 

(www.prh17.poli.ufrj.br), anexando documentos conforme indicado:  

• comprovante de matrícula; 

• curriculum vitae resumido; 

• cópia da carteira de identidade; 

• cópia do cadastro de pessoa física (CPF); 

• plano de pesquisa em uma das ênfases do PRH-17 (planos que não se enquadrarem no 
setor de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, segundo análise da Comissão de 
Seleção, resultarão na eliminação do candidato); 

• histórico escolar atualizado do curso de graduação;  
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O plano de pesquisa deverá conter entre 4 e 6 páginas para candidatos a bolsa de graduação 

(GRA). O plano de pesquisa deve contemplar os seguintes itens:  

a) Título da pesquisa,  

b) Ênfase escolhida  

c) Nome do orientador; 

d) Resumo (da proposta de pesquisa);  

e) Introdução (ao tema da pesquisa);  

f) Justificativa (do tema);  

g) Métodos;  

h) Plano de disciplinas;  

i) Cronograma das atividades de especialização; e  

j) Referências bibliográficas.  

Leia-se:  

Os candidatos deverão preencher o formulário eletrônico na página do PRH-17 

(www.prh17.poli.ufrj.br), anexando documentos conforme indicado:  

• comprovante de matrícula; 

• curriculum vitae resumido; 

• cópia da carteira de identidade; 

• cópia do cadastro de pessoa física (CPF); 

• histórico escolar atualizado do curso de graduação;  
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➢ No item 6 – da avaliação e da divulgação de resultados – onde se lê: 

A avaliação se fará em duas fases. Na primeira fase, serão analisadas as informações fornecidas 

no formulário de inscrição e os documentos anexados no e-mail de inscrição. Caso estejam em 

desacordo com o Edital, o candidato será eliminado. O conteúdo do Plano de Trabalho será 

avaliado somente na segunda fase. 

Na segunda fase, os candidatos selecionados apresentarão o Plano de Trabalho (com auxílio de 

slides em PowerPoint ou programa similar), os originais dos documentos enviados por e-mail à 

Secretaria do PRH-17 e a documentação comprobatória do currículo. Os candidatos serão 

classificados pela média ponderada calculada conforme abaixo:  

Média ponderada = Curriculum vitae * 0,5 + Defesa do plano de pesquisa * 0,5 
 

Leia-se:  

A avaliação se fará em uma fase, onde serão analisadas as informações fornecidas no formulário 

de inscrição e os documentos anexados no e-mail de inscrição. Caso estejam em desacordo com 

o Edital, o candidato será eliminado.  
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➢ Na Tabela 8 – Calendário do processo seletivo – onde se lê: 

Evento Data Informação complementar 

Início de inscrições 06/09/2022 
Preencher formulário online, 
disponível em 
https://prh17.poli.ufrj.br/ 
e enviar documentação 

Encerramento de inscrições 11/10/2022 

Divulgação do resultado 
provisório da primeira fase 

13/10/2022 A lista será publicada em 
https://prh17.poli.ufrj.br/ 

Interposição de recursos da 
primeira fase 

14/10/2022 Recursos só serão aceitos enviados 
por e-mail para a secretaria do PRH-
17, de 9:00h às 16:00h. 

Divulgação do resultado final 
da primeira fase  

17/10/2022 A lista será publicada em 
https://prh17.poli.ufrj.br/  

Divulgação da agenda de 
defesas de Plano de Pesquisa  

17/10/2022 A lista será publicada em 
https://prh17.poli.ufrj.br/ 

Defesas do Curriculum Vitae  
e Plano de Pesquisa  

18-19/10/2022 Conforme agenda publicada em 
https://prh17.poli.ufrj.br/ 

Divulgação do resultado 
provisório da segunda fase  

19/10/2022 A lista será publicada em 
https://prh17.poli.ufrj.br/ 

Interposição de recursos da 
segunda fase 

20/10/2022 Recursos só serão aceitos enviados 
por e-mail para a secretaria do  
PRH-17, de 9:00h às 16:00h. 

Divulgação do resultado final  21/10/2022 A lista será publicada em 
https://prh17.poli.ufrj.br/ 

 

Leia-se: 

Evento Data Informação complementar 

Início de inscrições 06/09/2022 
Preencher formulário online, 
disponível em 
https://prh17.poli.ufrj.br/ 
e enviar documentação 

Encerramento de inscrições 04/10/2022 

Divulgação do resultado 
provisório 

05/10/2022 A lista será publicada em 
https://prh17.poli.ufrj.br/ 

https://prh17.poli.ufrj.br/
https://prh17.poli.ufrj.br/
https://prh17.poli.ufrj.br/
https://prh17.poli.ufrj.br/
https://prh17.poli.ufrj.br/
https://prh17.poli.ufrj.br/
https://prh17.poli.ufrj.br/
https://prh17.poli.ufrj.br/
https://prh17.poli.ufrj.br/
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Interposição de recursos da 
primeira fase 

06/10/2022 Recursos só serão aceitos enviados 
por e-mail para a secretaria do PRH-
17, de 9:00h às 16:00h. 

Divulgação do resultado final  07/10/2022 A lista será publicada em 
https://prh17.poli.ufrj.br/  

OBS.  

i. Não nos responsabilizamos por e-mails não recebidos ou recebidos fora do prazo. 

ii. O contato com a secretaria e as defesas ocorrerão somente de forma virtual. 

 

➢ Outras informações: 

Os candidatos selecionados deverão escolher um tema para o desenvolvimento da pesquisa, 

dentre a lista ofertada pelo PRH-17, e entregar o Projeto de Pesquisa em um prazo máximo de 

15 dias após o resultado final. 

Dúvidas sobre a redação do edital deverão ser encaminhadas à Secretaria do PRH-17: 

secretaria.prh17@poli.ufrj.br  

 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2022. 

COMISSÃO GESTORA DO PRH-17 UFRJ/FINEP/ANP 

Lídia Yokoyama (Coordenadora) 

Ana Lúcia Nazareth da Silva 

Carmen Lucia Tancredo Borges 

Cláudia do Rosário Vaz Morgado 

Cristina Aparecida Gomes Nassar 

George Victor Brigagão 

Paulo Couto 

https://prh17.poli.ufrj.br/
mailto:secretaria.prh17@poli.ufrj.br

