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Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre - UFPel 

  
EDITAL EXTRAORDINÁRIO (002/2018) 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES COLABORADORES PARA O NURFS/CETAS/UFPEL 
Projeto de Ensino PRG Nº 512017 - Chamada Recesso Escolar 

 

 

PRÉ-REQUISITOS 

 

• Possuir disponibilidade de, no mínimo, 20 horas semanais; 

• Estar regularmente matriculado em um curso de graduação da UFPEL e/ou 
Instituições conveniadas, observando a legislação vigente. 

• Atuar no projeto no período de 02 de janeiro a 10 de março de 2019. 

• Ter disponibilidade de horários para atividades em dias úteis, 
sábados, domingos, feriados, férias escolares e plantões noturnos no período de 
02/12/2019 a 10/03/2019; 

• Caso selecionado, apresentar carteira de vacinação atualizada (incluindo antitetânica 
e antirrábica) no momento do início das atividades (02/01/2019). 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

1. Medicina Veterinária de Animais Silvestres: atendimento clínico e cirúrgico, 
profilaxia e manejo sanitário, métodos de contenção física e química e nutrição de 
animais silvestres e exóticos. (até 8 vagas); Medicina Veterinária; 

2. Manejo de Animais Silvestres: manutenção de fauna em cativeiro (recepção, 
triagem, manutenção e destinação), contenção física, etologia, taxonomia, 
conservação, nutrição e etc. (até 2 vagas) Ciências Biológicas, Zootecnia; 

3. Educação Ambiental: atividades relacionadas a processos formativos em EA no 
âmbito formal, elaboração de material didático, palestras, cursos, minicursos, pesquisa na 
área da Educação Ambiental e animais silvestres, direito animal e direito ambiental, ações 
de EA em âmbito informal (até 2 vagas) Aberto a todos Cursos de Graduação 
interessados na temática. 

 

INSCRIÇÕES 

 
Exclusivamente pelo e-mail: nurfs.ufpel@gmail.com 
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DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO: 
 

• Cópia do RG e CPF; 

• Comprovante de matrícula 

• Colocar no assunto do e-mail a área para qual deseja realizar a inscrição. 
 

Observação: a documentação pode ser escaneada ou fotografada. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
 

ˇ De 10 a 14 de dezembro de 2018; 
 

SELEÇÃO (de 17 a 21 de dezembro de 2018) 
 

Entrevista (serão agendadas através de e-mail enviado para os candidatos inscritos); 

 

RESULTADOS 
 
 Os resultados e todas ações inerentes ao presente processo seletivo serão divulgados 
exclusivamente em http://wp.ufpel.edu.br/nurfs/informacoes/, sendo de inteira responsabilidade do 
candidato acompanhar as publicações. 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 
 Para o esclarecimento de dúvidas ou mais informações, entre em contato por meio do 
telefone (53) 3275.7227 ou e-mail nurfs.ufpel@gmail.com. 
 

 
Pelotas, 07 de dezembro de 2018. 

 
 
 

Prof. Dr. Luiz Fernando Minello 
Coordenador do Colegiado Administrativo 

NURFS/CETAS-UFPEL 


