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Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

Programa de RH da Agência Nacional do Petróleo – PRH-ANP 14 

Engenharia de Processos em Plantas de Petróleo e Gás Natural 

 

Natal (RN), 25/04/2016 

 

PROCESSO SELETIVO 2016.1 – NUPEG/UFRN/ PRH – ANP 14 

 

Estão abertas as inscrições para a seleção de bolsistas no Programa de Recursos Humanos 

da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP), intitulado “Engenharia 

de Processos em Plantas de Petróleo e Gás Natural” na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (PRH14). As bolsas terão vigência a partir de maio de 2016. 

 

1. Bolsas Oferecidas: 

 

Três (3) bolsas de graduação para o curso de Engenharia Química; 

Duas (2) bolsas de graduação para o curso de Engenharia Mecânica. 

 

2. Documentos e Requisitos Exigidos para a Seleção: 

 

Histórico Escolar (HE) atualizado (2016.1); 

Copias do CPF e do RG, ou do Passaporte para estrangeiro; 

Curriculum Vitae (CV) resumido (uma página A4); 

Carta de encaminhamento da inscrição, expondo o motivo para o ingresso no Programa, 

considerando a conclusão do curso, da monografia de pesquisa e das disciplinas da ênfase do 

PRH14 (http://www.nupeg.ufrn.br/enfases.html) até 2018.1. 

Deve também ser especificado: endereço, telefone e dados de conta corrente. 

A inscrição está prioritariamente associada ao enquadramento do(a) candidato(a), i.e., ter o HE 

cursando o Sexto ou o Sétimo Período Letivo Atual em 2016.1. 

Para o curso de engenharia química será realizada Prova de conhecimentos no tema de 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis em inglês, quinta 28/4, às 10h30 no auditório do NUPEG. 

Para o curso de engenharia mecânica será realizada Entrevista, quinta 28/4, a partir das 9h no 

laboratório de Metrologia. 

O desempenho de cada candidato(a) será determinado pela média aritmética, ou seja: 

Média EQ = (MC do HE + Prova)  / 2 e Média EM = (MC do HE + Entrevista) / 2. 

 

3. Inscrição: 

26 e 27 de abril de 2016 das 14h30 às 17h30 na secretaria do NUPEG (Maria Brunet). 

 

4. Divulgação dos resultados e indicação das bolsas: 28 de abril de 2016 das 14h30 às 

17h30 na secretaria do NUPEG (Maria Brunet). 

 

5. Registro de alunos não-bolsistas: os interessados em realizar o Programa sem bolsa 

do PRH14 devem na oportunidade se informar na secretaria do NUPEG (Maria Brunet). 

 

A Comissão Gestora 
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