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Programa Institucional de Bolsas de Estágio – PIBE 2019 
 

O Laboratório de Imunologia Aplicada à Aquicultura (LIAA: http://www.liaaq.ccb.ufsc.br/) do 

Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética (BEG) do Centro de Ciências Biológicas (CCB) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) faz saber que, no período de 18 a 22 de março de 2019, estarão 

abertas as inscrições ao processo de seleção de bolsista (bolsa de estágio não obrigatório) do Programa Institucional 

de Bolsas de Estágio (PIBE 2019), segundo o Edital N°010/PROGRAD/2018. 

 

I. DA VAGA E DOS REQUISITOS 

O laboratório disponibiliza 1 (uma) vaga ao(à) candidato(a) selecionado(a), consoante à ordem de 

classificação, sob supervisão do Prof. Dr. Rafael Diego da Rosa (http://www.liaaq.ccb.ufsc.br/rafaelrosa/). A bolsa 

de estágio será concedida para aluno(a) regularmente matriculado(a) nos Cursos de Graduação em Ciências 

Biológicas, Farmácia ou Química. Não será permitida a concessão de bolsa PIBE para aluno(a) que recebe outra 

bolsa concedida pela Universidade ou por outro órgão financiador (CNPq, CAPES, FAPESC, etc), ou que possua 

vínculo empregatício. Requisitos exigidos: 

 Aluno(a) a partir da 5ª fase; 

 Estar matriculado(a) e frequentando um dos cursos de graduação da UFSC acima citados; 

 Ter índice de aproveitamento (IAA) igual ou superior a 6,0 (seis); 

 Ter experiência: (i) no manuseio de equipamentos básicos de laboratório, (ii) no preparo de soluções e 

tampões, (iii) na limpeza e esterilização de materiais de laboratório e (iv) em informática básica; 

 Não ter reprovações por Frequência Insuficiente (FI); 

 Disponibilidade de 20 horas semanais (4 horas por dia de segunda a sexta). 

 

II. DA INSCRIÇÃO 

As inscrições ocorrerão no período de 18 a 22 de março de 2019. Para participar do processo de seleção, 

o(a) candidato(a) deverá enviar os documentos abaixo listados para o endereço de e-mail do LIAA 

(liaaq.ccb@contato.ufsc.br) até às 18h00 (horário de Brasília) do dia 22 de março de 2019 (sexta-feira), com 

assunto “Inscrição PIBE 2019”. As inscrições que não atenderem as exigências abaixo não serão homologadas. 

Os documentos exigidos devem estar organizados na seguinte ordem: 

 Ficha de Inscrição (ANEXO 1); 

 Carta de Interesse (ANEXO 2); 

 Currículo profissional e/ou acadêmico (máximo 1 página); 

 Histórico escolar da graduação (formato UFSC). 

Todos os documentos acima listados devem ser enviados como um arquivo único (em formato PDF) 

devidamente identificado com o nome do(a) candidato(a). 



III. DO VALOR E DA VIGÊNCIA DA BOLSA 

O valor mensal da bolsa é de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro Reais) acrescido do valor do auxílio-

transporte de R$ 132,00 (cento e trinta e dois Reais), sendo o pagamento de ambos proporcionais aos dias 

efetivamente estagiados (conforme o Edital N°010/PROGRAD/2018). Valor total: R$ 496,00 (quatrocentos e 

noventa e seis Reais). Vigência da bolsa: 01 de abril a 06 de dezembro de 2019. 

 

IV. ATRIBUIÇÕES DO(A) ESTAGIÁRIO(A) 

 Realizar a manutenção e limpeza de materiais e equipamentos do laboratório; 

 Gerenciar a organização do laboratório e dos estoques dos materiais; 

 Auxiliar na organização da sala de aquários e no manejo dos animais (crustáceos e moluscos); 

 Auxiliar nos experimentos vinculados aos diferentes projetos de pesquisa do LIAA; 

 Padronizar técnicas e protocolos experimentais; 

 Preparar relatórios técnico-científicos e participar das reuniões do laboratório. 

 

V. DA SELEÇÃO 

A seleção realizar-se-á no dia de 25 de março de 2019 (segunda-feira), observando-se os seguintes critérios: 

(i) currículo profissional e/ou acadêmico, (ii) carta de interesse, (iii) distribuição da carga horária semanal de 

trabalho e (iv) índice de aproveitamento acadêmico (IAA). Os(As) candidatos(as) mais bem colocados(as) serão 

chamados(as) para uma entrevista presencial, agendada via e-mail. A entrevista ocorrerá entre os dias 26 e 27 de 

março de 2019 no Laboratório de Imunologia Aplicada à Aquicultura (UFSC, Campus Florianópolis, Setor F, ala 

nova do CCB, prédio B, primeiro andar, sala 113B). O horário da entrevista será informado por e-mail. 

 

VI. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Programa Institucional de Bolsas de Estágio (PIBE 2019) da UFSC é regido pelo Edital 

N°010/PROGRAD/2018 (http://portal.estagios.ufsc.br/files/2018/09/010-Edital-PIBE-2019-RETIFICADO.pdf); 

pela Lei Federal 11.788, de 26 de setembro de 2008, que trata dos estágios de estudantes; pela Orientação 

Normativa N°02 (MPOG), de 24 de junho de 2016, que dispõe sobre os estágios no âmbito da Administração 

Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e pela Resolução Normativa 73/CUn/2016 

(http://portal.estagios.ufsc.br/files/2016/06/RN-73_CUn_2016.pdf), que regulamenta os estágios dos alunos dos 

cursos de graduação da UFSC. 

Dúvidas em relação a esta chamada devem ser encaminhadas para o e-mail liaaq.ccb@contato.ufsc.br. 

 

 

Florianópolis, 16 de março de 2019 


