
 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE EXTENSÃO 

LABORATÓRIO DE ESTATÍSTICA 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
O presente Edital destina-se à seleção de estudantes devidamente matriculados (as) e frequentes no Curso de 
ESTATÍSTICA da UFF para ocupar 04 (quatro) vagas de pesquisador júnior no projeto de extensão Painel COVID-
19, a ser desenvolvido por docentes do Departamento de Estatística da Universidade Federal Fluminense, 
representando o Laboratório de Estatística (LES), localizado na sala 202 do Bloco H, Campus do Gragoatá, do 
Instituto de Matemática e Estatística, cujo e-mail é les.get@id.uff.br. 

 
2. DAS ATIVIDADES 

 
2.1. As atividades serão combinadas com os orientadores do projeto e executados no período de 15 de agosto a 

31 de dezembro de 2021, cabendo: 
 

2.1.1. Desenvolver análises para compreender as características e padrões dos casos e óbitos de COVID-19; 

2.1.2. Pesquisar dados sobre vacinação contra o coronavírus em diferentes dimensões espaciais (mundo, 
Brasil, Estado do Rio de Janeiro e Niterói); 

2.1.3. Atualizar o site do Painel COVID-19 com as informações geradas pelo grupo de pesquisa. 
 
3. DOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO 

 
3.1. Os candidatos devem satisfazer os seguintes requisitos: 

 
a) Estar regularmente inscrito no Curso de Estatística da UFF ao longo da vigência do projeto;  
 

4. DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS  
 

4.1. O período de inscrição será de 02 de agosto a 08 de agosto de 2021. 
 

4.2. As inscrições deverão ser realizadas online através de formulário disponível no site 
www.les.uff.br/chamadas. 
 

4.3. Documentos necessários para a inscrição:  
 

a) Histórico escolar comprovando cumprimento dos pré-requisitos – obtido por meio de acesso ao Sistema 
idUFF - https://app.uff.br/iduff/ – para todos os candidatos; 

b) Declaração de Regularidade de Matrícula – obtida por meio de acesso ao Sistema idUFF - 
https://app.uff.br/iduff/ – para todos os candidatos; 

       
5. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 

5.1. Instrumentos de Avaliação 
1. Avaliação do histórico escolar; 
2. Entrevista online para avaliar o interesse do candidato em participar do projeto. 

 
5.2. Data e Horário da entrevista: 09 de agosto de 2021, de 14:00 a 17:00. As entrevistas terão duração máxima 

de 15 minutos. A ordem das entrevistas será divulgada no site do Laboratório de Estatística (www.les.uff.br). 
  

5.3. Local de realização: plataforma Google Meet. O link será disponibilizado posteriormente para cada 
candidato. 
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5.4. A etapa de avaliação do histórico escolar é eliminatória. Apenas os candidatos aprovados nesta etapa 

participarão da entrevista;  
 

5.5. A nota mínima para aprovação na seleção é de 7,0 (sete) pontos.  
 

6.  DO RESULTADO 
 
6.1. O resultado do Processo de Seleção será divulgado online no site do Laboratório de Estatística 

(www.les.uff.br) no dia 10 de agosto de 2021, às 18 horas. 
 
7. DO CRONOGRAMA 
 

AÇÕES PERÍODO 

Período de inscrição dos candidatos 02 a 08/08/2021 

Data do processo seletivo 09/08/2021 

Data de divulgação do resultado 10/08/2021 

Início do projeto 15/08/2021 

 

 

Niterói, 30 de julho de 2021. 
  

RAFAEL SANTOS ERBISTI (SIAPE: 1124184) 
Coordenador do Laboratório de Estatística 

http://www.les.uff.br/

