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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DO GECE  

O Grupo de Estudos de Conjuntura Econômica - GECE, vinculado ao Instituto de 

Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis – ICEAC, da Universidade Federal 

do Rio Grande – FURG, torna público o edital para seleção de discentes para atividade 

voluntária no GECE.  

1. ÁREA DE ATUAÇÃO:  

1.1. Após a aprovação no Processo Seletivo, o candidato será destinado para 

atividades de elaboração textual e análises macroeconômicas, assim como suporte 

às atividades internas e participação nas demais iniciativas do grupo. Ressalta-se 

que a alocação do membro em determinado tema será definida pela diretoria 

administrativa do GECE de acordo com a demanda do grupo e preferências do 

membro.  

1.1.1. Os temas dos boletins:   

1.1.1.1. Conjuntura econômica: nível de atividade, inflação, mercado de 

trabalho, política fiscal, política monetária e economia internacional. 

1.1.1.2. Economia ambiental: agricultura orgânica e agrotóxico, energia 

eólica, unidade de conservação, saneamento básico e biodiversidade e 

pesca.  

2. VAGAS:  

2.1. O presente edital dispõe de 10 vagas de nível de graduação para discentes da 

FURG, discentes da pós-graduação de economia da FURG e discentes de outros 

centros de graduação em economia.  

3. REQUISITOS:  

3.1. Para discentes da Furg: O aluno deve estar regularmente matriculado no curso 

de Ciências Econômicas (do terceiro ao último semestre, tendo como pré  
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requisito a conclusão da disciplina de Economia II); ou estar cursando a pós 

graduação em economia na FURG; 

3.2. Para discentes de outras universidades: O aluno deve estar regularmente 

matriculado no curso de Ciências Econômicas.  

3.3. Ter disponibilidade de 3 horas semanais para realizar as atividades exigidas;  

3.4. Possuir conhecimentos básicos em informática (formatação de textos, 

elaboração de planilhas, etc.).  

4. INSCRIÇÕES:  

4.1. Do dia 16/06/2021 à 27/06/2021;  

4.2. Para a realização da inscrição o candidato deverá responder o formulário do 

processo seletivo através do link: https://forms.gle/FCNFdDRaFoEB7oKk9, 

até a data indicada no item 4.1;  

4.3. Serão homologadas as inscrições dos candidatos que preencherem o formulário 

constatado no item 4.2 e que atenderem os requisitos do item 3 deste edital.  

4.3.1. Os candidatos que tiverem suas inscrições homologadas serão 

contatados, por via do e-mail informado no formulário, até o dia 29/06/2021. A 

segunda parte do Processo Seletivo consiste em uma entrevista. A data e horário 

serão informados no e-mail.  

5. SELEÇÃO:  

5.1. A seleção será realizada em duas fases: inscrições e entrevista pessoal;  

5.2. As entrevistas ocorrerão no modo virtual, respeitando as recomendações de 

distanciamento social;  

5.3. O resultado final da seleção será informado para cada candidato em seu e-

mail pessoal, a partir do dia 08/07/2021.  

5.3.1. Ressalta-se que será enviado um feedback por e-mail para aqueles que 

não forem selecionados.  
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6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

     6.1. O Grupo de Estudos de Conjuntura Econômica – GECE se compromete a 

não divulgar ou compartilhar as informações pessoais dos candidatos para 

terceiros, prezando pelo respeito à privacidade de informações.  

6.2. Em caso de dúvidas e/ou erratas elas serão sanadas através do e-mail   

 

gece.furg@gmail.com  

Rio Grande, 15 de junho de 2021. 
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