
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PROGRAMA DE APOIO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVO – PROPPI – 2022 

CHAMADA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
A Chamada de Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de estudantes devidamente 
matriculados e frequentes nos cursos de Pós-graduação da UFF para participar do Programa de Apoio 
Acadêmico-Administrativo a ser realizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da 
UFF, através do Programa de Pós-graduação  de Residências em Saúde da COREMU 
A jornada de atividades de bolsistas de apoio acadêmico-administrativo no ano de 2022 poderá ser de 4 
(quatro) horas diárias ou 20 h semanais distribuídas de acordo com o previsto em Plano de Trabalho 
específico. O valor da bolsa é de R$600,00. 
 
Pré-requisitos exigidos  
Para concorrer à vaga, o estudante deverá estar inscrito em cursos de pós-graduação. O candidato 
deverá ter experiência em ferramentas computacionais para elaboração de textos, planilhas e demais 
aplicativos disponíveis das atividades administrativas. 
O bolsista do Programa de Apoio Acadêmico-Administrativo não poderá usufruir, cumulativamente, de 
outro tipo de benefício financeiro concedido pela UFF ou outro órgão público, com exceção de 
bolsa/auxílio que não exija contrapartida de atividade acadêmica.  

 
Documentos Necessários 

- Declaração de matrícula ativa; 
- Currículo vitae, preferencialmente lattes; 
  
Forma de inscrição:  
Enviar os documentos anexados para o e-mail coremu.proppi@id.uff.br, solicitando a inscrição no 
processo seletivo simplificado. Assunto: Bolsa de Apoio Acadêmico-Administrativo no PPG. 

 
SELEÇÃO 

- Local de realização: Google meet link: https://meet.google.com/eka-gifq-hpa 

Meios de Avaliação: Currículo e entrevista. 
Pontuação atribuída a cada critério de seleção: 
AC - Currículo – 0 (zero) até 2 (dois) pontos 
AE - Entrevista – 0 (zero) até 6 (seis) pontos 
AC + AE = nota final 
Nota final mínima para aprovação: 6 (seis)  
Critérios de classificação e desempate: 
- 1º Entrevista                                2º Currículo 
 

AÇÕES PERÍODO 

Realização das Inscrições 08 a 13/04/2022 

Realização da Seleção 18/04/2022 

Divulgação do Resultado 18/04/2022 

Apresentação de recurso 19/04/2022 

 Resultado do final 19/04/2022 

Celebração do Termo de compromisso Data de início do estágio: 25/04/2022 

                                              

  Niterói, 07 de abril de 2022        Coordenador da Comissão de Residências Multiprofissional e 

Uniprofissional em Saúde 
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