
 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE E BIOLÓGICAS 
 

 

EDITAL N.004/2016 – IESB 
SELEÇÃO PARA BOLSISTA 

 

O Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas - IESB, usando de suas atribuições 

legais, RESOLVE: tonar público o EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA 

PIBEX para o preenchimento de uma vaga dentro do projeto de extensão “O ensino 

de histologia e embriologia para deficientes visuais: Investigações sobre o Ensino 

e a Aprendizagem destes estudantes” 

 
 

I - Apresentação 
 
Será selecionado(a) 1 (um) estagiário(a) /bolsista, discente regularmente matriculado 

no Curso de Ciências Biológicas da UNIFESSPA, que atenda aos requisitos abaixo: 
 

-Responsabilidade no desenvolvimento de atividades;  

-Pro atividade;  

-Assiduidade;  

-Pontualidade;  

-Estar Cursando Ciências Biológicas da UNIFESSPA;  

-Possuir disponibilidade de 20h semanais para desenvolvimento de atividades; 

 -Não possuir vinculo de estagiário/ bolsista de outro setor/projeto ligado ao 

Campus de Marabá. 

 

O bolsista trabalhará sob supervisão e orientação do Prof. Dr. Diógenes Henrique de 

Siqueira Silva e realizará atividades em sala de aula e campo conforme o plano de 

trabalho proposto. O período de vigência da bolsa será de 15/08/2016 a 31/07/2017.  

 

 

II - Inscrições 
 

As inscrições serão feitas nos dias 03/08/2016 e 04/08/2016, sendo encerradas no dia 

04/08/2016 às 12:00. As inscrições serão feitas exclusivamente via e-mail. Os 

interessados devem enviar e-mail para diogenessilva@unifesspa.edu.br 

preenchendo no campo “ASSUNTO” a seguinte descrição: “INSCRIÇÃO DE 

CANDIDATO À BOLSA PIBEX 2016”. No corpo do e-mail deve haver a 

identificação do candidato, com nome completo e turma. 

 

 

 

III – Seleção dos candidatos  

 



 

 

 

 

 

A seleção será realizada por Entrevista a ser realizada na secretaria do IESB, nos 

dias 04 e 05/08/2016 a partir das 14:30.  

 

 

IV – Resultado 

 

O resultado será divulgado via email até o dia 06/08/2016 às 18:00. O resultado será 

fixado no mural do IESB até as 18:00 do dia 08/08/2016. 

 

V – Documentos Necessários para a implementação da bolsa 

 

O candidato selecionado deverá entregar no dia 10/08/2016, os seguintes 

documentos: 

 

 RG (cópia) 

• CPF (cópia) 

• Comprovante de Endereço (cópia) 

• Comprovante de Matrícula (cópia) 

• Histórico Escolar (cópia) 

• Dados Bancários (cópia) 

• Declaração de ausência de vínculo empregatício (anexo) 

• Termo de compromisso (anexo) 

 Formulário de Cadastro de Bolsista (anexo) 

 

 

 

 

 

 

Marabá, 03 de Agosto de 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 
Prof. Dr. Diógenes Henrique de Siqueira Silva 

Coordenador do Projeto  


