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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL/INSTITUTO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

EDITAL Nº 02/2022/IMV 

 

SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 

O Instituto de Medicina Veterinária (IMV) da Universidade Federal do Pará (UFPA), 

Campus de Castanhal, através de Bolsa-estágio PROAD, torna público o processo seletivo 

de bolsa para atuar na Secretaria da Direção-Geral do IMV, de acordo com os termos 

dispostos neste Edital: 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1.1. Este Edital tem por objetivo selecionar um discente regularmente matriculado no 

Curso de Engenharia da Computação ou Sistemas de Informação da UFPA-Castanhal (PA), 

para atuar na Secretaria da Direção-Geral do IMV. 

1.2. Serão atribuições do bolsista: desenvolver sistemas e aplicações, determinando 

interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de banco 

de dados e codificação de programas; projetar, implantar e realizar manutenção de 

sistemas e aplicações; selecionar recursos de trabalho, tais como: metodologias de 

desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação e ferramentas de 

desenvolvimento. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão e na 

comunicação da Unidade. 

2. NUMERO DE VAGAS: 

2.1. Uma (1) vaga, no período entre outubro de 2022 a setembro de 2023. 

2.2. O turno é negociável, desde que o bolsista cumpra a carga horária de 20 horas 

semanais.  
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2.3. O discente terá que cumprir a carga horária na Secretaria da Direção-Geral do IMV, 

localizado no referido Instituto, endereçado à BR-316, Km 61 (Entrada pelo IFPA). 

2.4. A partir dessa seleção, será criado um cadastro reserva para outras oportunidades de 

atuação na Secretaria da Direção-Geral do IMV. 

4. VALOR DA BOLSA 

4.1. R$ 787,98 (setecentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos), mais vale 

transporte, no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), pelo período de 06 (seis) 

meses, com possibilidade de renovação por igual período, a começar em outubro de 

2022. 

5. REQUISITOS 

5.1. Estar regularmente matriculado no curso de Engenharia da Computação ou Sistemas 

de Informação na UFPA-Castanhal (PA); 

5.2. Conhecimentos avançados em informática; 

5.3. Ter conhecimentos básicos em programação; 

5.4. Ter conhecimentos básicos em redes de computadores; 

5.5. Cumprir carga horária de 20h semanais; 

5.6. Cumprir cronograma de execução de atividades, assim como plano de trabalho. 

6. INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

6.1. As inscrições serão realizadas mediante envio, ao e-mail imv@ufpa.br, da seguinte 

documentação via e-mail: 

 Curriculum Vitae 

 Histórico Acadêmico 

 Atestado de Matrícula  

 Comprovante de Residência 

 Formulário de Inscrição devidamente preenchido (ANEXO 1) 
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6.2. Poderá ocorrer uma fase de entrevista, mesmo que virtual. Após análise curricular, 

os candidatos mais aptos serão contatados pela Coordenação do Concurso. 

7. CALENDÁRIO 

7.1. Inscrições: de 08 a 16 de setembro de 2022. 

7.2. Divulgação do resultado: até 23 de setembro de 2022, nos sites do IMV, do Campus 

de Castanhal e via e-mail do IMV. 

8. OBSERVAÇÕES FINAIS 

8.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção-Geral do IMV.  

8.2. Demais informações a respeito deste Edital e do certame como um todo podem ser 

obtidas, presencialmente, na Secretaria da Direção-Geral do IMV, pelo telefone (91) 

3311-4736 ou pelo e-mail imv@ufpa.br. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL/INSTITUTO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

EDITAL Nº 02/2022/IMV 

 

ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Nome:  

Matrícula:  

E-mail:  

Telefone celular / WhatsApp:  

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 


