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EDITAL DE APOIO AO ENSINO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UENF – 2019/06
A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro torna público aos
interessados que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de pessoal para atuar como Bolsista de
Apoio ao Ensino, de acordo com a resolução no 02/2008 do Colegiado Acadêmico.
1. Vaga: A vaga disponibilizada está listada no anexo 1 deste edital.
2. Inscrições: As inscrições serão realizadas nos dias 15 a 19 de julho/2019 - Campos dos Goytacazes (RJ) Prédio das Pro-Reitorias – P9, PROGRAD – segundo andar (ao lado da Prefeitura do campus).
2.1. Documentação: Os candidatos deverão apresentar o currículo, se possível no formato do Currículo Lattes,
preencher a ficha de inscrição e apresentar um documento de identidade.
3. Seleção: A seleção dos candidatos será realizada nos Laboratórios, listados no anexo 2 deste edital.
3.1. Critérios de Seleção: Serão realizadas entrevistas por uma banca composta por três professores, sendo
necessária a apresentação dos comprovantes do currículo na entrevista.
3.2. Seleção: Entre os dias 22 a 24 de julho de 2019, sendo responsabilidade do laboratório informar aos
candidatos a hora exata da entrevista.
4. Resultado: O resultado será divulgado no dia 26 de julho de 2019, no endereço eletrônico www.uenf.br.
5. Assinatura do termo de outorga: O termo de outorga será assinado impreterivelmente nos dias 29 a 31 de
julho de 2019 (2ª feira de 09 às 12 horas e 14 as 17 horas), na Pró-Reitoria de Graduação, P-9, mediante
apresentação do original e cópia da carteira de identidade, CPF e cópia do cartão do banco Bradesco. O
candidato selecionado que não possuir conta no banco Bradesco deverá pegar um formulário na Pró-Reitoria de
Graduação para a abertura da conta.
6. Bolsas: A bolsa tem vigência de QUATRO meses, correspondendo aos meses de AGOSTO a
NOVEMBRO/2019.
6.1. Valor da bolsa:
Carga Horária
10 h

Valor
R$ 1.000,00

7. Avaliação dos bolsistas: O bolsista, ao final da bolsa, terá que elaborar um relatório, contendo o detalhamento
das atividades executadas durante o semestre letivo. Este relatório será avaliado e encaminhado à PROGRAD.
8. Cancelamento das bolsas: Caso o bolsista não esteja desempenhando as funções atribuídas a ele, a PróReitoria o comunicará, e providenciará a substituição do mesmo, que será realizada utilizando a lista de espera do
resultado do último processo de seleção.
Campos dos Goytacazes, 10 de julho de 2019.

Prof. Luis Passoni
Reitor
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ANEXO 1. Vagas Disponibilizadas
Disciplinas
Anatomia animais domésticos II
Anatomia Topográfica
Anatomia Aplicada à Zootecnia

Laboratório/
Centro

Vagas

CH/
Semanal

LMPA/CCTA

01

10 h

Exigências
Graduação em Medicina Veterinária.

ANEXO 2. Laboratórios da UENF
Endereço: Avenida Alberto Lamego, nº2000 – Parque Califórnia – Campos dos Goytacazes/RJ
Centro
CCTA

Laboratório
LMPA

Nome do Laboratório
Laboratório de Morfologia e Patologia
Animal

Localização
Sala 15 do Hospital Veterinário

Telefone
2739-7155
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