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EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PARA PROJETO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

 
O Grupo de Micrometeorologia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas 
da Universidade de São Paulo (IAG/USP) torna público o presente Edital visando à seleção de 
candidatos a 02 (duas) bolsas de Iniciação Científica para o projeto “Development of the 
meteorological measurements based model for solar energy availability estimation in Slovenia”, 
conduzido em parceria com a empresa MEIS storitve za okolje d.o.o, (MEIS), sediada na 
Eslovênia.  
 
1. Projeto 
O projeto tem como objetivo desenvolver uma metodologia de análise dos dados de radiação 
com o fim de elaborar um modelo empírico para definir estratégias de aproveitamento 
energético na Eslovênia. A coordenação do projeto no IAG/USP é de responsabilidade do Prof. 
Dr. Amauri Pereira de Oliveira, e foi aprovada pelo Conselho Técnico-Administrativo em 
05/12/2012. 
 
2. Bolsas 
As bolsas terão a duração de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, com carga 
horária de 12 horas por semana. As bolsas terão os valores de R$ 400,00 (quatrocentos reais)  
mensais (cada uma das bolsas), a serem pagos com recursos repassados pela MEIS ao 
IAG/USP para desenvolvimento do projeto. Início das atividades em 01 de Setembro de 2014.  
A carga horária poderá ser estendida para 16 horas semanais com aumento proporcional no 
valor mensal da bolsa (R$8,33 a hora). 
 
3. Atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista  
As atividades relacionadas abaixo serão desenvolvidas pelos bolsistas no Laboratório de 
Micrometeorologia e Laboratório de Interação Ar-Mar, salas 339 e 109 - Prédio Principal do IAG 
USP, localizado na Rua do Matão, 1226, Cidade Universitária, São Paulo: 
a) Organização de banco de dados meteorológicos; 
b) Desenvolvimento de programas computacionais em linguagem FORTRAN (ou equivalente) 
para tratamento, análise e visualização de dados; 
c) Participação na instalação de equipamentos meteorológicos e de sistemas de aquisição de 
dados na plataforma micrometeorológica do IAG. 

 
4. Requisitos dos bolsistas 
Os bolsistas deverão atender aos seguintes requisitos: estar cursando pelo menos o segundo 
ano de graduação dos cursos: Meteorologia, Geofísica, Física, Matemática ou Engenharia na 
Universidade de São Paulo. 
 
5. Inscrição 
O período de inscrição será de 11 a  22/08/2014.  
 
Para se inscrever, os candidatos deverão enviar a documentação abaixo relacionada para o 
endereço eletrônico apdolive@usp.br, em mensagem com o título “Bolsa de Iniciação 
Cientifica” e contendo dados para contato (telefone e endereço). Os documentos necessários 
para inscrição são: 
a) Documento de identificação com foto (arquivo PDF). 
b) Currículo Lattes CNPq (arquivo PDF); 
c) Histórico Escolar atualizado (arquivos PDF);  
 
Os candidatos selecionados deverão apresentar os originais dos itens “a” e “c” acima após a 
divulgação do resultado do processo seletivo, em data e local a serem informados 
posteriormente.  
 
6. Seleção 
O processo de seleção será realizado sob a responsabilidade da coordenação do Grupo de 
Micrometeorologia e consistirá de avaliação curricular e de desempenho acadêmico com base 
no histórico escolar. 


