
 

 

 

ATA DE SELEÇÃO DE CANDIDATO PARA O LEPETRO 

 
Data:30/01/2023 

Início:10:00 Termino:12:05 

Local: LEPETRO/IGEO/UFBA 

 

Participantes Função 

Sarah Rocha Coordenadora – LEPETRO 

 

AGENDA 

TÓPICOS - Seleção de estagiário na área de  técnico em química 

EVOLUÇÃO 

No dia 30/01/2023 foi realizada na sede do Laboratório LEPETRO/IGEO/UFBA a seleção de um (1) 
estagiário para o LEPETRO - Centro de Excelência em Geoquímica, Energia, Petróleo e Meio Ambiente, 
localizado no Instituto de Geociências (IGEO) da UFBA. O processo foi divulgado através do edital 
01/2023 por intermédio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão, em apoio ao Projeto nº 
200056, mediado pelo instrumento FAPEX/UFBA nº 26/2020, além das escolas que possuem curso 
técnico em química (SENAI, IFBA E CETEPRM). As qualidades solicitadas foram: 1. Bom relacionamento 
interpessoal; 2. Proatividade; 3. Criatividade; 4. Responsabilidade; 5. Pontualidade; 6. Interesse em 
aprender. O estagiário selecionado irá desenvolver as seguintes atividades: a) Auxílio no recebimento, 
catalogação de amostras; b) Auxílio na recepção de insumos laboratoriais (reagentes e/ou vidrarias); 
c) Auxílio na higienização de vidrarias e organização das bancadas; d) Auxílio na calibração de balança 
diária; e) Auxílio em análises químicas com uso de ácidos e/ou solventes orgânicos; f) Auxílio na 
organização e operacionalização do laboratório de preparo de amostras, realizadas no LEPETRO 
(atividade semestral), conforme processo de divulgação (anexo 1). Além disso, o candidato deveria 
estar cursando a partir do 2º semestre do curso de Técnico em química. A remuneração proposta para 
30 hs semanais foi de R$ 600,00 (bolsa) e R$ 160,00 (transporte). Foram selecionados 12 currículos, 
sendo os candidatos convidados a participarem de uma entrevista por vídeo conferencia. Foram 
organizados 4 grupos contendo 3 candidatos, seguindo a seguinte ordem: 30/01/23, 10-12h – 
link:https://meet.google.com/baa-ycsc-afu. Os candidatos selecionados, por ordem de classificação, 
foram: 1º Aline Braga, 2º Leticia de Jesus Conceição, 3º Adrielly Carlos Machado da Silva, 4º Danielle 
Santos do Carmo, 5º Alécia Araújo dos Santos, 6º Clara Alcântara Veloso. O primeiro colocado será 
contratado para início das atividades em 10 de fevereiro de 2023. Os demais irão compor o cadastro 
de reserva para futuras contratações de estagiários e/ou técnicos química, caso os mesmo já tenham 
concluído o curso. O processo foi encerrado no mesmo dia após a entrevista de 8 candidatos. Sem mais 
candidatos aprovados, foi finalizado o processo das entrevistas para seleção de estagiário na área de 
técnico em química. 

 

https://meet.google.com/btg-qwrf-dop


 

 

Salvador, 30 de janeiro de 2023. 

 

 

 

               Sarah Adriana Rocha Soares 

                                                      Coordenadora Técnica LEPETRO 

 


