
ERRATA DO EDITAL PROEN/PET/BIOLOGIA/FURB Nº01/2020.

Em razão do período de quarentena previsto até o dia 31 de maio de 2020 devido à
Covid-19, a presente errata altera as datas da seleção e o seu formato, conforme consta a
seguir.

1. DAS VAGAS:

Número de vagas:

a) Há 05 (cinco) vagas abertas para o preenchimento imediato na função de bolsista no
período vespertino.
b) Há 05 (cinco) vagas abertas para o preenchimento imediato na função de não
bolsista no período vespertino.
c) Os interessados às vagas deverão se inscrever para a seleção conforme este edital.
d) Caso tenha disponibilidade de vagas no período de vigência deste edital, os
candidatos serão chamados conforme ordem de classificação.

4. DAS PROVAS:

As provas serão realizadas em 02 (duas) etapas:
a) Redação; e c) Entrevista.

4.1. Da entrevista:

A entrevista contará com uma banca avaliadora que será composta por, no
mínimo, cinco integrantes, os quais têm vínculo com a FURB.

A banca será composta por convidados da: Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação, Ensino Médio e Profissionalizante; Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação, Extensão e Cultura; Coordenador(a) do Curso de Ciências Biológicas –
Licenciatura; Coordenador(a) do Curso de Ciências Biológicas – Bacharelado; Tutor(a)
do grupo PET/Bio; Membros do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação; e
integrantes do grupo PET/Bio.

Para orientar a entrevista, haverá um questionário contendo entre 10 (dez)
perguntas que permitirão que o/a candidato/a exponha suas ideias e sua visão crítica
sobre os temas abordados.
           Como consequência da atual pandemia, a entrevista será realizada por vídeo
chamada através da plataforma Teams, em que os candidatos serão chamados por ordem
de inscrição, conforme previsão de data e horário encaminhados para o endereço
eletrônico declarados pelo/a candidato/a na sua inscrição.

4.2. Da redação:

A redação terá uma temática atual. O tema e os textos base serão divulgados
apenas no momento da redação. Em virtude do vírus Covid-19, o tema e os textos base
serão enviados para o e-mail declarado na respectiva inscrição aos/às candidatos/as no
dia 23 de abril de 2020, às 14h. Os/as candidatos/as deverão encaminhar a redação até
às 16h do mesmo dia para o e-mail petbiofurb@gmail.com. Caso não o faça, o/a
candidato/a será desclassificado/a automaticamente A correção será realizada por um/a

mailto:petbiofurb@gmail.com


professor/a do Curso de Letras da Universidade Regional de Blumenau. A redação
deverá ser escrita no modelo dissertativo/argumentativo, de acordo com as instruções
disponibilizadas na redação.

4.3. Da dinâmica em grupo:

A dinâmica em grupo não poderá ser realizada como consequência da suspensão
das atividades presencias da FURB de acordo com decreto estabelecido pelo estado de
Santa Catarina em virtude da pandemia do Covid-19.

5. DATA E HORÁRIO DAS PROVAS:

Etapas Data, horário e local.

Redação
Data: 23/04/2020
Horário: 14h00min
Plataforma: seulogin@furb.br

Dinâmica de Grupo Não haverá

Entrevista
Data: 22/04/2020 e 24/04/2020
Horário: 14h00min
Plataforma: Microsoft Teams

7. DOS RESULTADOS E DA CLASSIFICAÇÃO

A nota final de cada candidato/a dar-se-á pela média das notas da entrevista e
redação com peso de 90% e a média das notas da análise do currículo e histórico escolar
com peso de 10%. A classificação dos/as candidatos/as será apresentada em ordem
decrescente da nota final, devendo o candidato atingir pontuação final mínima de 06
(seis) pontos para ser aprovado.

8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DA ADMISSÃO DOS/AS
CANDIDATOS/AS

O resultado será publicado em formato de listas. Uma lista para a vaga de
bolsista e outra para vaga de não bolsista. A divulgação ocorrerá no dia 28 de abril de
2020, até às 18 horas, nas redes sociais do Grupo PET/Biologia/FURB (Facebook e
Instagram).

O/A candidato/a aprovado/a por este edital para a vaga deverá encaminhar a
documentação solicitada por e-mail até o dia 30 de abril de 2020 às 14h e apresentar-se
no dia 04 de maio de 2020, às 13 horas, na reunião técnico-administrativa por meio de
vídeo chamada através da Plataforma Teams. 

Se o/a candidato/a não cumprir com as obrigações aqui expostas sem apresentar
justificativa, perderá a vaga e o/a próximo/a candidato/a aprovado/a assumirá.

13. DO CRONOGRAMA:

LANÇAMENTO EDITAL 06 de março de 2020
PERÍODO DA INSCRIÇÃO 06 de março a 27 de março de 2020



REDAÇÃO 23 de abril de 2020
DINÂMICA EM GRUPO Não haverá
ENTREVISTA 22 e 24 de abril de 2020
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 28 de abril de 2020
INÍCIO DAS ATIVIDADES 04 de maio de 2020

Blumenau, 17 de abril de 2020.
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