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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
APOIO TÉCNICO PARA LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS (PROGEM / UFF) 

 
 

A Chamada de Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de estudantes devidamente matriculados 
e frequentes nos cursos de Graduação e Pós-graduação da UFF para ocupar (01) uma vaga de Apoio 
Acadêmico-Administrativo a ser realizado nos Laboratórios: 
 

1) Laboratório Multiusuário de Fisiologia Integrativa (LAMFI), Instituto Biomédico, Universidade 
Federal Fluminense – 01 (uma) vaga 

2) Laboratório Multiusuário de Fisiologia e Farmacologia (LAMFFA), Instituto Biomédico, Universidade 
Federal Fluminense – 01 (uma) vaga 

3) Laboratório Multiusuário de Citometria de Fluxo (LMCF), Instituto Biomédico, Universidade Federal 
Fluminense – 01 (uma) vaga 

 
A jornada de atividades de bolsistas de apoio acadêmico-administrativo no ano de 2020, poderá ser de: 
A) 4 (quatro) horas diárias /20 (vinte) horas semanais; ou B) 6 (seis) horas diárias /30 (trinta) horas semanais. 
Possibilidade de bolsa no valor da bolsa será de R$600,00 (seiscentos reais). 
 
Pré-requisitos exigidos  
Para receber a bolsa, o(a) estudante deverá estar inscrito(a) em cursos de graduação e pós-graduação. O(A) 
candidato(a) deverá ter: 1) LAMFI: experiência em ferramentas computacionais, uma vez que após a 
seleção será treinado(a) para o auxílio no uso de ultrassom de efeito Doppler e equipamentos para 
integração de sinais biológicos; 2) LAMFFA: experiência com técnicas de biologia celular e molecular; 3) 
LMCF: experiência com citometria de fluxo. 
O(A) bolsista do Programa de Apoio Acadêmico-Científico 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.  
 
Forma de inscrição:  
Enviar os documentos anexados para o e-mail lace.mfl.cmb@id.uff.br, solicitando a inscrição no processo 
seletivo simplificado. Inserir no Assunto: Processo Seletivo Simplificado (adicionar o nome do laboratório 
com a vaga pretendida – LAMFI ou LAMFFA ou LMCF). 

 
SELEÇÃO 
- Local de realização: a seleção será feita de forma assíncrona. 

Meios de Avaliação: Currículo (preferencialmente Lattes) e carta de intenção (máximo de 500 palavras). 
Pontuação atribuída a cada critério de seleção: 
Avaliação currículo (AC): 0 (zero) até 4 (dois) pontos 
Avaliação Carta de Intenção (ACI): 0 (zero) até 6 (seis) pontos 
AC + ACI = nota final 



 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 

 
 

 
Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói, RJ - Brasil, 24220-900 

http://www.uff.br 

Nota final mínima para aprovação: 6 (seis)  
Critérios de classificação e desempate: 

- 1º Carta de Intenção                                 
- 2º Currículo 

 
 

AÇÕES PERÍODO 

Realização das Inscrições 15 a 16 de dezembro de 2020 

Realização da Seleção Será feita de forma assíncrona pela avaliação da carta de 
intenção e currículo vitae 

Divulgação do Resultado 17 de dezembro de 2020 

Apresentação de recurso 17 de dezembro de 2020 

Resultado do final 18 de dezembro de 2020 

Celebração do Termo de compromisso A partir de Janeiro de 2021 

                                                
 

Niterói, 15 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Prof. Antonio Claudio Lucas da Nóbrega 

Coordenador  
LAMFI 

 
 

 
___________________________________________ 

Profa. Natália Galito Rocha Ayres 
Coordenadora  

LAMFFA & LMCF 


