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 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

 

  
 

EDITAL Nº 01/2019 - Retificado 
SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 
 

A Diretora da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, no uso 
de suas atribuições legais, torna público o presente edital visando a seleção de 01 (um) 
bolsista, destinada a estudantes de cursos de Graduação presencial e a distância da UFG, 
Regional Goiânia. 

  

1.  Das inscrições 

1.1. Para participar deste processo seletivo, o estudante deve estar regularmente matriculado 
nos cursos de Graduação da UFG: 

- Artes Visuais 

- Design Gráfico 

- Gestão da Informação 

- Letras 

- Medicina Veterinária 

- Publicidade e Propaganda 

- Relações Públicas 

- Zootecnia 

  

1.2. O estudante que estiver no último semestre letivo do seu curso, com previsão de 
integralização do currículo até o primeiro semestre letivo de 2020 será desclassificado. 

1.3. As inscrições serão presenciais, direto na Secretaria Administrativa da EVZ, no período 
de 30 de outubro a 29 de novembro de 2019, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h. Não 
será aceita outra forma de inscrição, nem inscrição incompleta ou fora do prazo. No 
preenchimento da ficha de inscrição será imprescindível informar o total da carga horária 
cursada de acordo com o extrato acadêmico. 

1.4. No momento da inscrição o candidato deverá entregar: 

a) cópia do documento de identificação com foto e do CPF (Registro Geral de 
Identidade-RG/Cadastro de Pessoa Física) ou Carteira Nacional de Habilitação-CNH; 

b)  ficha de inscrição (ANEXO 1) impressa e assinada (original) pelo candidato; 

c) extrato acadêmico atualizado, com presença do código de autenticação do sistema 
que o emitiu (SIGAA/UFG). 

d) declaração pessoal assinada, em formulário específico, anexo ao edital (ANEXO 2), 
de que não possui vínculo empregatício ou recebe bolsa de natureza acadêmica durante 
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o período da bolsa e, ainda, de que possui tempo disponível para dedicar-se às 
atividades no período de vigência da bolsa, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas 
regulares. 

e)   comprovante de matrícula com presença do código de autenticação do sistema que 
o emitiu (SIGAA/UFG). 

1.5. Após a divulgação da lista preliminar dos inscritos, que será publicada no dia 04 de 
dezembro de 2019, o candidato poderá entrar com recurso, nos dias 05 a 06 de dezembro 
de 2019. A lista final dos inscritos será publicada em 10 de dezembro de 2019. 

1.6. A Avaliação Específica - Entrevista, ocorrerá nos dias 11 a 12 de dezembro de 2019, 
conforme cronograma a ser publicado no Site da EVZ no dia 10 de dezembro de 2019.  

1.7. A inscrição implica no conhecimento do presente Edital e aceitação das normas e prazos 
nele contidas. 

1.8. Descrição das atividades: criação de mídias sociais, organização de eventos, redação de 
documentos oficiais, atualização da página web (portal web). 

1.9. Disponibilidade de horário: Período Matutino ou Vespertino (20 horas semanais). 

1.10. Requisitos exigidos para a vaga:  

- Boa comunicação verbal e textual; 

- Noções gerais sobre assessoria, eventos e comunicação institucional; 

- Criatividade e noções do pacote Adobe; 

- Noção de pacote Office; 

- Conhecimento de Informática Básica; 

- Usuário Médio/Avançado de Ferramentas de Comunicação Online; 

- Noção de software gerenciador de conteúdo Web; 

- Redação Criativa Para Mídia Social; 

- Portfólio (Diferencial). 

 

2.  Da classificação 

2.1. Os candidatos inscritos serão classificados pela média global que consta no extrato 
acadêmico. 

2.2. Será considerado apto a participar da entrevista o candidato que obtiver média global 
igual ou superior a 5,0.  

2.3. A nota final será composta pela média aritmética resultante da média global (constante 
no extrato acadêmico) e da nota da Avaliação Específica - Entrevista.  

2.4. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota final igual ou superior a 5,0. 

2.5. Em caso de empate, terá prioridade o estudante com maior carga horária cursada, 
conforme extrato acadêmico, persistindo o empate, será considerada a maior idade. 

2.6. Será desclassificado do processo seletivo o estudante que não alcançar a média global 
mínima exigida. 

2.7. A divulgação do resultado preliminar será no dia 17 de dezembro de 2019, o candidato 
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poderá entrar com recurso na Secretaria Administrativa da EVZ, no dia 18 e 19 de dezembro 
de 2019. 

2.8.  A divulgação do resultado final será no dia 23 de dezembro de 2019. 

2.9. Será contemplado com bolsa o estudante aprovado em primeiro lugar, seguindo o 
cadastro de reserva em caso desistência ou surgimento de novas vagas. 

 

3.  Da convocação 

3.1. A convocação será publicada dia 23 de dezembro de 2019, o candidato classificado e 
convocado deverá comparecer na Secretaria Administrativa da EVZ no período de 09 a 10 
de janeiro de 2020. 

3.2. O candidato convocado que não se apresentar no período estipulado, perderá o direito à 
vaga, sendo a vaga destinada para uma nova convocação. 

3.3. Os candidatos aprovados e não convocados comporão uma lista de espera e serão 
convocados, de acordo com as demandas, durante o período de vigência desta seleção. 

  

4.  Valor e duração da bolsa 

4.1. O valor da bolsa será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por 20 horas semanais, além do 
auxílio-transporte de R$ 190,00 (seis reais) por mês. 

4.2. O auxílio-transporte será descontado no período de férias. 

4.3. O contrato da bolsa terá a duração de até 1 (um) ano, obedecido o período mínimo de 6 
(seis) meses, podendo ser renovado. 

4.4. A bolsa será suspensa nos seguintes casos: 

a)   quando o bolsista não comparecer sem justificativa e não assinar a frequência; 

b)   quando o bolsista deixar de cumprir as tarefas a ele designadas, constantes do seu plano 
de atividades. 

  

5.  Considerações Finais 

5.1. O acompanhamento das publicações, dos avisos e comunicados referentes a este 
processo seletivo é de responsabilidade do candidato. 

5.2. Este edital de seleção terá validade até o dia 31 de dezembro de 2020; 

5.3. O prazo de validade deste edital poderá ser prorrogado por até seis meses após 
alcançado o término. 
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6.  Cronograma de atividades Edital 01/2019 
  

01/2019 Divulgação do Edital 

30/10 a 29/11/2019 Período de inscrições de 30/10 a 
29/11/2019 
Das 8h às 12h e das 13h às 16 h. 

04/12/2019 Publicação da lista preliminar dos 
inscritos. 

05 e 06/12/2019 Prazo para interposição de recurso à 
lista preliminar dos inscritos. 

10/12/2019 Publicação da lista final dos inscritos. 

11 e 12/12/2019 Realização da Entrevista. 

17/12/2019 Publicação do resultado preliminar. 

18 e 19/12/2019 Prazo para interposição de recurso ao 
resultado preliminar. 

23/12/2019 Publicação do resultado final. 

23/12/2019 Convocação do candidato classificado. 

09 e 10/01/2020 Período para apresentação na 
Secretaria Administrativa/EVZ. 

Imediato Data de início das atividades. 

31/12/2020 Validade do Edital. 

     

Goiânia, 18 de novembro de 2019 
  

  

  
Profa. Maria Clorinda Soares Fioravanti 
Diretora da Escola de Veterinária e Zootecnia 


