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Pelo presente, torno público que no período de 01 (um) de abril de 2019 (dois               
mil e dezenove) até às 23:59h do dia 22 (vinte e dois) de abril de 2019 (dois mil e                   
dezenove), durante os dias letivos encontram-se abertas as inscrições para o           
preenchimento imediato de 5 (cinco) vagas de voluntários, sendo 2 (duas)           
exclusivas para o curso de Ciências Biológicas e 3 (três) de livre concorrência para              
qualquer curso da UFSC para o Projeto de Extensão Miolhe: Gênero, Sexualidade e             
Educação (PET Biologia UFSC). A lista de espera possui validade até 1º (primeiro)             
de novembro de 2019 (dois mil e dezenove). 

 
1. Requisitos 
1.1. Estar cursando entre o segundo e o oitavo semestre (inclusive) no           

momento da inscrição; 
1.2. Estar devidamente matriculado na Universidade Federal de Santa        

Catarina (habilitação bacharelado ou licenciatura); 
1.3. Disponibilidade para dedicar-se ao projeto; 
1.4 Horário livre para as reuniões na sexta-feira às 16:00h. 

O horário de reuniões será definido de acordo com a disponibilidade           
do grupo. 

 
2. Inscrições 
O candidato para efetivação da inscrição, deverá enviar os seguintes documentos           

para o email: petbiologiaufsc@gmail.com até a data de término do presente edital: 
2.1. Carta de motivação, na qual deverão constar os interesses e expectativas do             

candidato em relação ao Projeto de Extensão Miolhe, o motivo pelo qual ele acredita              
que deva ser selecionado e atividades já realizadas na graduação (projetos, eventos, etc); 

2.2 Grade de Horários, especificando tanto as disciplinas quanto os horários           
livres. 

 
3. Seleção 
 
A seleção será feita a partir de Análise de Grade de Horários e da Carta de                

Motivação, além de Entrevista.  
 

mailto:petbiologiaufsc@gmail.com


3.2. Entrevistas 
 

Serão realizadas no dia 26 (vinte e seis) de abril de 2019 (dois mil e dezenove),                
na sala do grupo PET Biologia, CCB, UFSC. A banca selecionará 15 (quinze)             
candidatos para serem entrevistados, a ordem e horários das entrevistas serão sorteados            
e divulgados através do e-mail, caso o candidato não tenha disponibilidade sexta-feira à             
tarde deverá avisar no momento de inscrição. 
 

 
3.3 Nota 

 
Para o cálculo da nota final será atribuído a média obtida entre a Entrevista,               

Grade de Horários e Carta de Motivação. 
 

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

caso os critérios de seleção não sejam devidamente preenchidos; 
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 voluntário; 
* A Comissão de Seleção será composta pelo tutor do grupo PET Biologia -              

UFSC, Dr. Renato Hajenius Aché de Freitas, além de bolsistas do PET. 
 
 
Florianópolis, 01 de Abril de 2019. 
 
  
  
  

__________________________  
Renato Hajenius Aché de Freitas 

Tutor do Grupo PET Biologia UFSC 
 


