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NOVA VISÃO/PET-BIOLOGIA 
 

Pelo presente, torno público que se encontram abertas de 01 (um) de 
julho de 2013 (dois mil e treze) até o dia 04 (quatro) de julho de 2013 (dois mil 
e treze) as inscrições para preenchimento de 01 (uma) vaga para bolsista, 
através do e-mail pet_bioufsc@hotmail.com. A seleção preencherá 01 (uma) 
vaga de bolsista no Projeto Sexualidade: uma nova visão. 

 
1. Requisitos 
1.1.  Estar cursando entre o primeiro e o oitavo semestre do Curso de 

Ciências Biológicas no momento da inscrição; 
1.2.  Estar devidamente matriculado no Curso de Ciências Biológicas, 

Universidade Federal de Santa Catarina. 
1.3.  Disponibilidade para dedicar vinte horas semanais ao projeto; 
1.4.  Não ser bolsista de nenhum programa no momento de assumir a 

vaga. 
 
2. Inscrições 
O candidato deverá preencher a inscrição que consta no site do 

PET/Biologia (www.petbiologia.ufsc.br), no período de 01 (um) de julho de 2013 
(dois mil e treze) até o dia 04 (quatro) de julho de 2013 (dois mil e treze). Para 
efetivação da inscrição, os seguintes documentos devem ser enviados para o 
e-mail do PET (pet_bioufsc@hotmail.com): 

 
2.1.  Ficha de inscrição; 
2.2.  Histórico escolar; 
2.3.  Curriculum Vitae com documentos comprobatórios, em formato 

livre, no qual constem atividades executadas que possam ser pertinentes ao 
projeto. 

2.4.  Carta de intenção de participação no projeto (no máximo uma 
página). 

 
3. Seleção 
A seleção será feita a partir de entrevista e análise dos documentos 

enviados. 
 
3.1. Entrevistas 
Serão realizadas no dia 8 (oito) de julho de 2013 (dois mil e treze), a 

partir das 12hs, na sala do PET-Biologia, CCB, UFSC.  
O desempenho do candidato será avaliado por cada um de seus 

avaliadores através de conceitos: Excelente, Muito Bom, Bom, Razoável e 
Insatisfatório.  

 
4. Considerações Gerais 
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4.1.  A Comissão de Seleção se reserva ao direito de não preencher as 
vagas; 

4.2.  O candidato selecionado deverá complementar a documentação 
imediatamente após a publicação do resultado. 

4.3. O candidato selecionado deverá iniciar suas atividades 
imediatamente após o resultado da seleção para assegurar sua condição de 
bolsista. 

4.4. A Comissão de Seleção será composta pelos integrantes do 
Projeto Sexualidade: uma nova visão.   
 

5. É de competência do bolsista 
 
5.1. Atuar diretamente na comunidade e em instituições de ensino, 

desenvolvendo e aplicando as atividades propostas pelo grupo; 
5.2.  Participar das reuniões semanais previamente estabelecidas; 
5.3.  Auxiliar na elaboração de materiais didáticos a serem utilizados nas 

visitas;  
5.4. Reunir e analisar os dados resultantes das atividades executadas no 

decorrer do projeto, bem como revisão bibliográfica; 
5.5. Elaborar o relatório final. 

 

 
 
 
Florianópolis, 01 de julho de 2013. 
 
 

 
 

Professora Tânia T. Castellani 
Tutora PET-Biologia 

 


