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1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

O presente Edital destina-se à seleção de estudantes devidamente 

matriculados (as) no curso de graduação em Ciências Atuariais da Universidade 

Federal Fluminense, para ocupar UMA vaga, para a bolsa de extensão do 

projeto “Laboratório de Prática Contábil na área Governamental”. 

O estudante fará jus a uma bolsa de R$ 400,00, de acordo com Edital de 

Bolsa de Extensão 2020 - Ações Renovadas e Instrução de Serviço /Proex n° 

08 de 25/11/2019. A jornada de atividades será de 12 (doze) horas semanais, 

no período de agosto a dezembro de 2020. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

O projeto 'Laboratório de Práticas na Área Governamental' visa unir teoria 
com o fazer, proporcionando ao discente o “estar no meio acadêmico” e o 
“vivenciar' o mercado de trabalho”. Nesse contexto, a proposta tem como base 
linhas teóricas, o entrelaçar de uma rede de saberes visando a aproximação da 
academia do fazer profissional, buscando uma relação entre ensino, pesquisa e 
extensão, ao mesmo que poderá abrir  portas para as possibilidades com 
atividades que contemplarão a participação e a organização de eventos, 
produção de relatórios, resumos e artigos. A coordenação e equipe executante 
possui experiência na área acadêmica (atuando como docente, participando e 
coordenando projetos de extensão e pesquisa) e administrativa nas áreas 
pública e do terceiro setor (ocupando cargos de chefia, direção e coordenação). 

 
Como estratégia utilizaremos ambientes online, adotando a plataforma do 

Google Classroom e as demais ferramentas disponibilizadas no GSuite for 
Education , bem como prevê a organização de seminários e fóruns virtuais, 
baseados em vídeos, debates e reflexões que possam contribuir para a 
sociedade e para a formação profissional dos discentes. 
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3. DAS VAGAS E PERFIL DO (A) CANDIDATO(A): 

  

3.1 Dos pré-requisitos exigidos: 

 

 3.1.1 Para concorrer à vaga, o(a) estudante deve estar cursando a Graduação 

em Ciências Atuariais, preencher a ficha de inscrição (Anexo I) e apresentar 

carta de intenção com o(s) motivo(s) que o levou a participar do processo de 

seleção, detalhando seus conhecimentos sobre a área de seguros e o uso de 

meios digitais e apresente, uma ideia criativa para organização de evento ou 

atividade no projeto, levando em consideração o momento atual de 

ensino/aprendizagem remotos; declaração de matrícula; histórico escolar 

atualizado; coeficiente de rendimento maior ou igual a 6,0 (seis); currículo lattes 

atualizado e declaração assinada de que não possui outro benefício financeiro 

da UFF ou outro órgão público (Anexo II). 

 

3.1.2 Todos os documentos deverão estar no formato pdf. Documentos fora 

deste formato serão desconsiderados e a inscrição do (a) estudante não será 

realizada.  

 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1 – Período de Inscrição: 04/08/2020 até 06/08/2020, até as 23h e 59min.  

 

4.2 – Formas de inscrição: enviar e-mail para maslepsch@id.uff.br com os 

documentos necessários listados abaixo.  
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4.3 – Documentos necessários, conforme requisitos do item 3.1.1: 

 

a. Ficha de Inscrição (Anexo I); 

b. Carta de intenção com o máximo de detalhes sobre o motivo que levou o 

inscrito/a inscrita a procurar o edital (no máximo uma página; fonte: Times New 

Roman 12); 

c. Comprovante de matrícula ativa no curso de Ciências Atuariais;  

d. Histórico escolar que comprove CR ≥ 6,0; e. Currículo Lattes atualizado;  

f. Declaração assinada de que não possui outro benefício financeiro da UFF ou 

outro órgão público (Anexo II);  

 

O candidato que ingressou por política de ação afirmativa étnica e social 

deverá também, enviar declaração de forma de ingresso na UFF, obtida 

através do sistema IdUFF. 

 

 

5. DA SELEÇÃO 

 

5.1 . Pontuação atribuída a cada critério de seleção:  

1. Carta de intenção (enviada por e‐mail) – até 4 pontos; 

2. Histórico escolar (enviado por e‐mail) – até 3 pontos; 

3. Currículo Lattes (enviado por e‐mail) – até 3 pontos; 
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5.2. Nota final mínima para aprovação: 6,0 (seis)  

 

5.3. Critérios de classificação e desempate: em caso de empate, será 

considerada a maior nota nos critérios: carta de intenção, currículo lattes e 

histórico escolar e a participação em política de ação afirmativa. 

 

 6. DO RESULTADO 

 

 6.1 O resultado será divulgado no dia 08/08/2020 através do e-mail dos 

participantes.  

 

7. DOS RECURSOS E RESULTADO FINAL 

 

7.1 Os recursos deverão ser enviados para maslepsch@id.uff.br até às 14h 

do dia 09/08/2020.  

 

7.2 Os resultados dos recursos e resultado final serão divulgados a partir das 

19h do dia 10/08/2020. 

 

 

8. DO ENVIO DOS DADOS DO DISCENTE  

 

8.1 O(A) discente selecionado(a) deverá estar atento ao seu e-mail para 

providenciar o envio, até no máximo as 18h do dia 11/08/2020, do termo de 

compromisso de bolsa de extensão (Formulário 1), devidamente preenchido e 

assinado; Cadastro de Credores (Formulário 6); cópia de documento oficial de 

identidade; cópia do CPF; Declaração de Matrícula do IDUFF e cópia do 

cabeçalho do extrato de conta corrente, onde conste  nome do bolsista, nome 

do banco, nº da agência e da conta corrente (titularidade do discente, não 

podendo ser conta conjunta ou conta poupança). (http://www.uff.br/?q=bolsa-de-

extensao-no-grupo-extensao-0 

http://www.uff.br/?q=bolsa-de-extensao-no-grupo-extensao-0
http://www.uff.br/?q=bolsa-de-extensao-no-grupo-extensao-0
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Toda a documentação deverá ser assinada e digitalizada, pelo bolsista, para o 

envio por e-mail ao Coordenador do projeto (maslepsch@id.uff.br). 

 

 

9. DO CRONOGRAMA DE AÇÕES NO PERÍODO 

  

Realização das Inscrições 04/08/2020 a 06/08/2020 até às 23h59min  

Divulgação do Resultado: 08/08/2020 pelo e-mail dos candidatos 

Apresentação de recurso: 09/08/2020 até às 14h  

Resultado do(s) recurso()s) e Resultado Final : 10/08/2020 a partir das 19h  

Envio dos formulários e documentos pelo discente selecionado: até às 

18h do dia 11/08/2020, para o e-mail do professor Coordenador do projeto 

(maslepsch@id.uff.br) 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

10.1 Para efeitos de inscrição serão aceitas assinaturas digitalizadas. 

10.2 Casos omissos serão avaliados pela banca de seleção deste edital.  

 

 

Niterói, 04 de agosto de 2020. 

 

 

MIRIAM ASSUNÇÃO DE SOUZA LEPSCH 

Coordenadora Projeto 

 


