
 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

APOIO TÉCNICO PARA LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO (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 (03) três vagas de apoio acadêmico-administrativo a ser realizado nos 
laboratórios:  
 
1) Plataforma de Microscopia Eletrônica do Instituto de Biologia (PMEIB) – 01 (uma) 
vaga  

 
A jornada de atividades de bolsistas de apoio acadêmico-administrativo no ano de 2020, 
poderá ser de 4 (quatro) horas diárias /20 (vinte) horas semanais; com possibilidade de 
bolsa no valor de até 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) experiência com técnicas de biologia 
celular e molecular; 2) experiência com planilhas de Excel e com ferramentas 
computacionais.  
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 o Currículo Lattes, e a Carta de intenção (máximo de 500 palavras) anexados 
para o e-mail suelen_marques@id.uff.br, solicitando a inscrição no processo seletivo 
simplificado. Inserir no Assunto: Processo seletivo simplificado PMEIB-UFF.  
 



 
DA SELEÇÃO:  
- Local de realização: A entrevista será realizada de forma remota através da plataforma 
Google Meet. O link será enviado pelo menos uma hora antes para o e-mail 
utilizado para solicitação da inscrição.  
 
Instrumentos de avaliação: Análise dos documentos enviados (Currículo Lattes, e 
Carta de intenção) e Entrevista.  
Pontuação atribuída a cada critério de seleção:  
Avaliação currículo (AC): 0 (zero) até 3 (três) pontos  
Avaliação carta de intenção (ACI): 0 (zero) até 3 (três) pontos  
Avaliação da entrevista (AE): 0 (zero) até 4 (quatro) pontos  
AC + ACI + AE= nota final  
Nota final mínima para aprovação: 6 (seis)  
Critérios de classificação e desempate: os critérios de desempate serão observados 
de acordo com a maior nota obtida na seguinte ordem:  
- 1º Entrevista  
- 2°Carta de intenção  
- 3º Currículo 
 
 

AÇÕES  PERÍODO  

Realização das inscrições  08 a 12 de dezembro de 2022  

Realização da entrevista  14 de dezembro a partir das 9h  

Divulgação do resultado  14 de dezembro de 2022  

Apresentação de recurso  15 de dezembro de 2022  

Resultado do final  16 de dezembro de 2022  

Celebração do termo de 
compromisso  

A partir de janeiro de 2023  

 

Niterói, 06 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

Profa. Suelen Adriani Marques 

Coordenadora PMEIB-UFF 
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