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COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE 
TREINAMENTOPROFISSIONAL (TP) / 2017 

 

TÍTULO DO PROJETO: QUALIFICAÇÃO EM TÉCNICAS DE LABORATÓRIO: 
HEMATOLOGIA E BIOQUÍMICA EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO 

 
OCENTRO DE BIOLOGIA DA REPRODUÇÃO(CBR) faz público o processo de seleção para o 

Programa de Treinamento Profissional/2017 no projeto acima indicado, para o preenchimento de 00 vaga para 
bolsista e 01 (uma) vaga para voluntário, de acordo com as Resoluções 58/2008 e 27/2011 do Conselho Setorial de 
Graduação. 
 
DURAÇÃO DO PROGRAMA / PAGAMENTO DE BOLSAS  

O programa de Treinamento Profissional 2017 terá a duração de dois semestres letivos, podendo haver 
recondução uma única vez, por igual período. O pagamento de cada mês será proporcional à frequência apurada 
pelo orientador e é efetuado até o vigésimo dia útil do mês seguinte.  

ATENÇÃO: Não haverá pagamento retroativo de bolsas.  
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO  

• Realização de técnicas específicas e rotineiras empregadas em análises fisiológicas (hematológicas e 
bioquímicas) e morfológicas (histológicas) em animais de experimentação; 

• Realização de coleta, análise e registro de dados; 
• Conservação e manutenção do laboratório, incluindo a elaboração supervisionada de procedimentos 

operacionais padrão (POPs) e inventário de equipamentos; 
• Preparo e armazenagem de soluções reagentes; 
• Desenvolvimento das atividades em conformidade com a Lei 11.794/2008 que define as diretrizes na 

experimentação animal. 
 
INSCRIÇÃO  

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  
1 - Ser aluno de um dos seguintes cursos: todos os cursos da área de saúde;  
2 - Ter disponibilidade de 12 horas semanais compatíveis com as atividades do projeto;  
3 - Possuir Histórico Escolar que comprove IRA e ter cursado mais de dois períodos letivos; 
4 - Disponibilidade para presença nas reuniões agendadas às 3ºf: 16:00-18:00h e 6ºf: 15:00-17:00h.  

Para inscrever-se, o aluno/a aluna interessado/a deve preencher o formulário de inscrição na Secretaria do CBR. 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO  

A seleção constará de:  
1 – Prova Escrita/Oral: conhecimentos básicos correlacionados ao tema do Projeto; 
2 – Entrevista; 
3 – Análise do Histórico Escolar e dadisponibilidade de horário em conformidade com as necessidades do 
programa ; 
Critérios de desempate: 1 – Compatibilidade do horário; 2 – Experiência prévia; 3 – IRA. 

 
RESUMO DE DATAS E PRAZOS 
 
INSCRIÇÃO: 
PERÍODO:  03 a 06 de abril de 2017 – de 09h00 às 14h00  
 
LOCAL:  Secretaria do Centro de Biologia da Reprodução 
 
SELEÇÃO: 
DATA/HORÁRIO:  07 de abril de 2017 – às 13h30  
 
LOCAL:  Sala de aula do Centro de Biologia da Reprodução 
 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 
DATA/HORÁRIO:  10 de abril de 2017 – a partir de 17h00  
 
LOCAL:  Secretaria do Centro de Biologia da Reprodução 
 
Juiz de Fora,       de       de      .  
 

_____________________________________ 
Orientador 


