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Edital Nº 01/2019 – Vagas para voluntários e bolsistas 

Discentes de graduação em Medicina Veterinária, Agronomia, 

Zootecnia e Ciências Biológicas para o  

Abrigo -AMA/Acolhimento e Monitoramento Animal 

 
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES) torna público o lançamento do Edital de 

seleção de voluntários e bolsistas discentes de graduação em Medicina Veterinária, 

Agronomia, Zootecnia e Ciências Biológicas para o Abrigo – AMA/Acolhimento e 

Monitoramento Animal, para vigência a partir do ano de 2019.   
  

1. Dos Objetivos  
  

Os voluntários e bolsistas aprovados estarão ligados ao Abrigo com registro junto a PROAES 

e terão de desenvolver atividades do projeto, que visam o acolhimento, monitoramento, 

reabilitação e promoção de adoções responsáveis dos animais errantes e abandonados no 

espaço institucional da UFRRJ. De forma a cumprir atividades dentro do espaço do abrigo e 

quando necessário atividades junto a comunidade interna e externa da universidade, em prol 

do bem-estar e direito animal.  

  

2. Do Público-alvo  

  

Discentes matriculados nos cursos de graduação em Medicina Veterinária, Agronomia, 

Zootecnia e Ciências Biológicas da UFRRJ dentro do prazo regular de conclusão do curso, 

com experiência nas questões técnicas que envolvem a Defesa dos Direitos e Bem-estar 

Animal, manejo e medicina do coletivo, conceitos em saúde única, aspectos gerais em 

manejo populacional e controle epidemiológico de zoonoses. Além de possuir empatia pela 

causa animal.  

3. Das Vagas, Do local, Valor e Período de vigência  
  

Serão concedidas (uma) 01 bolsas de apoio técnico para discentes de graduação em 

Medicina Veterinária, Agronomia, Zootecnia e Ciências Biológicas da UFRRJ para atuação 

no Campus de Seropédica.  

Além disso, serão concedidas (cinco) 05 vagas para Voluntários discentes de graduação em 

Medicina Veterinária, Agronomia, Zootecnia e Ciências Biológicas da UFRRJ para atuação 

no Campus de Seropédica.  

A carga horária disponível dos bolsistas e voluntários deverá contemplar 16 horas semanais.  

As bolsas terão vigência de 12 (doze) meses.  

O valor da bolsa é de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) mensais.  

Os candidatos que ficarem como voluntários não serão remunerados, porem terão 

possibilidade de ser sucessores na concessão de bolsas;  
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4. Das condições para se candidatar  
   

O candidato deverá ser aluno de um dos cursos de graduação em Medicina Veterinária, 

Agronomia, Zootecnia e Ciências Biológicas da UFRRJ, estando regularmente matriculado 

a partir do 2º período e com previsão de formatura maior que dois semestres e ter 

disponibilidade de carga horária comprovada.   

Preencher devidamente o formulário de inscrição, e enviá-lo dentro do prazo estabelecido 

no presente edital, bem como as documentações exigidas.  

Todos candidatos deverão comprovar não possuir outra atividade institucional com bolsa, 

devendo o candidato optar por uma das bolsas, por não serem acumulativas.  

Todos os candidatos deverão comprovar vulnerabilidade socioeconômica.  

 

5. Do Procedimento de inscrição  
  

As inscrições deverão ser realizadas pelos candidatos, entre os dias 19 a 22 de novembro 

de 2019,  com envio por e-mail (projetoamaufrrj@gmail.com) das seguintes documentações:   

 Formulário de inscrição (anexo I);  

 Currículum vitae;  

 E os seguintes documentos:  

  

1. Grade de horários;  

2. Documentos pessoais (CPF, Identidade, comprovante de residência);  

3. Comprovante de conta corrente;  

4. Declaração/Atestado de matrícula;  

5. Comprovação de vulnerabilidade socioeconômica, através de declarações do 

SERE, ou DIMAE ou PROGRAD.   

   

- declaração de residente dos alojamentos (SERE);  

- declaração que passou por análise socioeconômica (DIMAE).  

- declaração de entrada pelo SISU-cota de renda. (PROGRAD)  

 

 

6. Do processo seletivo  

  

O presente edital visa selecionar 01 (um) bolsista de apoio técnico e 05 (cinco) voluntários 

para atuar no:  Abrigo – AMA/ Acolhimento e Monitoramento Animal, aprovado em 

novembro de 2019 coordenado pelo responsável técnico professor Dr. Luciano da Silva 

Alonso, no setor de cães e gatos da Prefeitura Universitária.  

  

No procedimento de seleção dos candidatos serão cumpridas em duas etapas:   
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 (1ª Etapa) INSCRIÇÃO, ANÁLISES DAS DOCUMENTAÇÕES E SELEÇÃO PARA 

ENTREVISTAS  

  

  

Após encerramento do período de inscrições ocorrerá análise das documentações 

entregues, bem como formulário de inscrição preenchido que ocorrerá no dia 23 e 24 de 

novembro de 2019.  

Somente os candidatos que atenderem a 1ª etapa serão habilitados para a 2ª etapa.  

Serão selecionados 12 (doze) candidatos para 2ª Etapa de trainee, segundo critérios de 

seleção expostos no edital, e que será divulgado às 14 horas do dia 25 de novembro de 

2019.  

Esses selecionados passarão por uma entrevista e introdução ao trainee que se realizará na 

sala 63 do Instituto de Veterinária (IV) no dia 25 de novembro de 2019, das 17 horas às 

18horas e 30 minutos.  

  

(2ª Etapa) ETAPA DE TRAINEE  

Será realizada através de um período de 11 (onze) dias de trainee, a partir do dia 26 de 

novembro de 2019 até 06 de dezembro de 2019, em que os 12 (doze) candidatos 

selecionados atuarão ativamente nas atividades desenvolvidas pelo Abrigo AMA em prol do 

bem-estar e direito animal.  

Dessa forma os candidatos serão observados pela comissão de seleção. No dia 09 de 

dezembro de 2019 será divulgado o resultado final, segundo os critérios de seleção da 

comissão.  

  

7. Dos Resultados  
  

Os resultados de todas as fases do processo seletivo para vagas no Abrigo AMA serão 

divulgados por meio de e-mail e enviados aos candidatos, de forma física fixada no IV no 

mural do setor de anatomia animal, e também divulgado nas redes sociais do projeto. Tendo 

as datas previstas no cronograma deste edital.  

  

8. Do Cronograma  

Evento  Data-Limite  
Lançamento do Edital  19/11/2019  

Inscrições  19/11/2019 a 22/11/2019    

Análises (1ª Etapa)  23/11/2019 e 24/11/2019  

Resultado 1ª Etapa  25/11/2019   

Entrevista com os selecionados e introdução ao 

Trainee  

25/11/2019 (17h às 18:30h)  

Período de Trainee (2ª Etapa)  26/11/2019 a 06/12/2019  

Resultado final  07/12/2019   

Entrega de documentação na sala 67 do Pavilhão 

Central - P1/UFRRJ e assinatura termo de 

compromisso  

09/12/2019   

  



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

  

  

  

9. Da Comissão de seleção  
  

A comissão de seleção será composta pelo responsável técnico pelo Abrigo AMA, e alunos 

já cadastrados no projeto.   

   

10. Das obrigações do bolsista   
  

Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFRRJ;   

  

Não manter vínculo empregatício nem acumular outra bolsa de qualquer natureza. As bolsas 

da assistência estudantil são passíveis de acúmulo;  

  

Desenvolver as atividades previstas no planejamento e dinâmica do projeto, dedicando pelo 

menos 16 horas semanais às atividades;  

  

Manter atualizados os dados cadastrais junto à PROAES, quais sejam: endereço eletrônico 

oficial, endereço postal, telefone fixo, telefone móvel e conta corrente bancária em nome do 

bolsista;  

  

Participar dos eventos promovidos pela Proext, conforme o projeto a ele vinculado, nas 

diferentes formas de apresentação no ano de vigência da bolsa;  

  

Auxiliar na elaboração de relatórios de Atividades desenvolvidas pelo projeto.    

  

  

11. Dos documentos necessários para a implantação da bolsa   
  

Em caso de aprovação e classificação, o candidato deverá apresentar-se no dia 09 de 

dezembro de 2019 na sala 06 do Pavilhão Central - P1/UFRRJ, munido dos seguintes 

documentos, devidamente preenchidos, datados e assinados:  

- Declaração de Matrícula – 2019-II;  

- Previsão de Graduação posterior a dezembro/2019;  

- Cópia do CPF;  

- Comprovante de conta corrente (conta que receberá o crédito da bolsa);  

12. Do cancelamento da bolsa   

O não cumprimento das atividades desenvolvidas pelo projeto, ou qualquer atitude 

desempenhada que vá contra os princípios do projeto e deste edital poderá acarretar o 

cancelamento da bolsa e desligamento do projeto.   

O trancamento geral ou o cancelamento da matrícula pelo bolsista implicará em 

cancelamento imediato da bolsa;  

A bolsa será cancelada se comprovado o acúmulo de bolsas, ou o estabelecimento de 

vínculo empregatício de qualquer natureza ou o exercício de atividade remunerada.  
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13. Das Informações complementares  

A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento, serão 

eliminados os candidatos com documentação incompleta;  

Qualquer dúvida ainda não esclarecida, favor entrar em contato via e-mail. 

  

Este edital tem vigência entre Novembro de 2019 a Dezembro de 2019;  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prof.  Dr. Luciano  da Silva   Alonso   
Responsável Técnico do Abrigo AMA    

SIAPE 1281417   
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EDITAL Nº 01/2019  

  

ANEXO I  
  

Este formulário deve ser preenchido e enviado por e-mail.  
  

   

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O EDITAL 01/2019  

Projeto Abrigo AMA  

NOME:  

ENDEREÇO:  

CURSO DE GRADUAÇÃO:  
  

MATRÍCULA:  

E-mail:  Telefone:  

  

Por favor, responda as perguntas a seguir para conhecermos mais sobre você. As 

respostas devem ser respondidas com no máximo 70 palavras.  
  

1) Por que você se interessou por participar deste projeto?  
  

2) O que você entende por guarda responsável?  
  

3) Você já teve alguma experiência com a causa animal, em defesa 

dos direitos dos animais?  
  

4) Por que é importante entendermos sobre aspectos em saúde 

pública e medicina do coletivo?  
  

5) Como o uso de EPIs pode ser útil na prevenção de doenças?  
  

6) Quais medidas tomar quando se presenciar uma situação de 

abandono e maus tratos de animais?  
  

7) Quais são as 05 liberdades que regem as diretrizes do Bem-Estar 

Animal?  
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