
Perguntas e Respostas - Fale Conosco – EDITAL FUNED PARA SELEÇÃO DE 

BOLSISTAS N° 03/2022. 

PERGUNTA 01 - Candidata K.C. Recebida em 28/12/2022: No edital lançado para 

seleção de bolsistas (03/2022) existe vaga para candidatos com formação em 

engenharia de alimentos com projeto envolvendo embalagens na qual poderia me 

inscrever. Entretanto, existe uma oportunidade (Projeto PPS Ensaios Microbiológicos) 

que se encaixa mais com a minha formação, considerando as minhas pós-graduações 

direcionadas para Microbiologia. Gostaria de saber se posso me inscrever, uma vez 

que os requisitos obrigatórios descritos no edital para esta vaga, não inclui graduação 

em Engenharia de Alimentos.  

RESPOSTA: Em resposta ao seu questionamento, informamos que o objeto do 

Projeto PPS Ensaios Microbiológicos é a implantação de novas análises 

microbiológicas em produtos para saúde (seringa, agulha, fio de sutura, máscara, 

etc.), não envolvendo, portanto, análise de alimentos. Desta forma, a formação em 

Engenharia de Alimentos não foi contemplada nos requisitos obrigatórios.  

Situação oposta à do Projeto Embalagens, cujo objeto envolve especificamente a área 
de alimentos. 

 

PERGUNTA 02 - Candidata C.T.C. Recebida em 05/01/2023: Até o momento não 

recebi retorno quanto à inscrição realizada, ou seja, se os dados e documentos foram 

recebidos pelo setor responsável para dar continuidade ao processo de seleção, uma 

vez que foi informado que seria enviada uma resposta automática para este endereço 

de e-mail após a realização da mesma. 

Certa de contar com a sua ajuda, desde já agradeço pela atenção. 

RESPOSTA: Informamos que foi registrada a sua inscrição para seleção do projeto 

Embalagens. Desejamos boa sorte! 

 

PERGUNTA 03 - Candidata M.C.F. A. Recebida em 06/01/2023: Estou tentando 

fazer a inscrição para a seleção de nível IV, cujo link é o 

seguinte: https://forms.gle/fMGRmRnF8rywp4UaA. Depois de preencher todas as 

informações, anexar os arquivos e clicar em enviar, a seguinte mensagem aparece e 

não sei se a inscrição foi de fato realizada: 

 Pode me informar como proceder? 

RESPOSTA: Fizemos um teste no link da inscrição e não identificamos 

inconsistências para efetivação da mesma.  

Orientamos atentar-se ao tamanho do arquivo em PDF que está sendo inserido, deve 

ter no máximo 10MB ou talvez fazer teste em outro navegador, de preferência o 

Chrome. Desejamos boa sorte! 

 


