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EDITAL COMPLEMENTAR AO EDITAL REGIONAL JATAÍ Nº 01/2018 – 

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DA UFG DA 

REGIONAL JATAÍ 

 
 

A COORDENADORA GERAL DE ESTÁGIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE GOIÁS, REGIONAL JATAÍ torna público Edital Complementar ao Edital 

Regional Jataí Nº 01/2018 – Processo Seletivo de Estágio Não Obrigatório da UFG, 

Regional Jataí de 15 de junho de 2018, visando seleção de discentes dos Cursos de 

Graduação da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas para o Programa de 

Estágio Não Obrigatório. 

 

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

1) Vaga: Laboratórios de Ensino - Laboratório de Ensino, Laboratórios de 

Zoologia e Laboratórios de Morfologia, Fisiologia e Microscopia (01 vaga).  

2) Descrição das atividades: Auxílio na organização e confecção de material 

didático pedagógico para as atividades de ensino (maquetes, coleções didáticas, 

lâminas histológicas, etc) dos diferentes laboratórios de ensino do curso; auxílio 

na catalogação das produções (Relatórios de Projetos de intervenção 

pedagógica) do estágio curricular obrigatório; auxílio na orientação aos alunos 

da licenciatura quanto a utilização de livros e materiais didático pedagógicos dos 

laboratórios de ensino; participação nas atividades de extensão dos laboratórios 

nas escolas da rede pública de ensino e participação nas reuniões de estágio e 

demais ações inerentes ao estágio. 

3) Inscrição: de 25/06 a 06/07/2018 na Secretaria do curso de Ciências Biológicas, 

bloco dos professores, sala 13. 

4) Curso do candidato: Ciências Biológicas, licenciatura (a partir do 3º período). 

5) Seleção:  

i. Forma: entrevista 



ii. Data: 09/07/2018 

iii. Horário: 8h 00min  

iv. Local: secretaria do curso de Ciências Biológicas, bloco dos professores, 

sala 13. 

v. Documento obrigatório: histórico escolar e disponibilidade de horários 

para o estágio 

6) Resultado preliminar: 13/07/2018 no mural do curso de Ciências Biológicas 

localizado no hall de entrada do bloco dos professores e no sítio eletrônico do 

curso de Ciências Biológicas (https://cbiologicas.jatai.ufg.br/). 

7) Recursos devem ser encaminhados, de 14 a 15/07/2018 para o e-mail 

ibc.jatai@gmail.com  

8) Resultado final: 17/07/2018 no mural do curso de Ciências Biológicas 

localizado no hall de entrada do bloco dos professores e no sítio eletrônico do 

curso de Ciências Biológicas (https://cbiologicas.jatai.ufg.br/). 

9) Conferencia e recolhimento da documentação do aprovado: de 17 a 23/07/2018, 

na Secretaria do curso de Ciências Biológicas, bloco dos professores, sala 13. 

 

1) Vaga: Laboratórios de Pesquisa – Herbário, Laboratórios de Anatomia Vegetal 

e Laboratório de Anatomia Humana e Comparada (01 vaga).  

2) Descrição das atividades: auxílio na organização das coleções científicas dos 

laboratórios. auxílio no preparo e manutenção do material utilizado em aula. 

auxiliar o professor na organização do material científico utilizado em aula. 

 auxilio na organização de equipamentos para pesquisa. auxiliar na 

verificação constante do funcionamento dos equipamentos utilizados nos 

laboratórios; participar de discussões acadêmicas juntamente com monitores e 

outros estagiários dos respectivos laboratórios; 

3) Inscrição: de 25/06 a 06/07/2018 na Secretaria do curso de Ciências Biológicas, 

bloco dos professores, sala 13. 

4) Curso do candidato: Ciências Biológicas, bacharelado (a partir do 5º período) 

5) Seleção:  

vi. Forma: entrevista 

vii. Data: 09/07/2018 

viii. Horário: 8h 00min  

mailto:ibc.jatai@gmail.com


ix. Local: secretaria do curso de Ciências Biológicas, bloco dos professores, 

sala 13. 

x. Documento obrigatório: histórico escolar e disponibilidade de horários 

para o estágio 

6) Resultado preliminar: 13/07/2018 no mural do curso de Ciências Biológicas 

localizado no hall de entrada do bloco dos professores e no sítio eletrônico do 

curso de Ciências Biológicas (https://cbiologicas.jatai.ufg.br/). 

7) Recursos devem ser encaminhados, de 14 a 15/07/2018, para o e-mail 

ibc.jatai@gmail.com  

8) Resultado final: 17/07/2018 no mural do curso de Ciências Biológicas 

localizado no hall de entrada do bloco dos professores e no sítio eletrônico do 

curso de Ciências Biológicas (https://cbiologicas.jatai.ufg.br/). 

9) Conferencia e recolhimento da documentação do aprovado: de 17 a 23/07/2018, 

na Secretaria do curso de Ciências Biológicas, bloco dos professores, sala 13. 

 

Os casos omissos serão resolvidos por uma comissão da COGRAD da Regional Jataí – 

CERJ. 

Jataí, 22 de junho de 2018. 

 

 

Ana Luisa Aguiar de Castro 

Coordenadora Geral de Estágio – UFG/REJ 
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