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PLANO DE TRABALHO 

OBJETIVOS:  

O Plano de Trabalho deve conter atividades relacionadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

O candidato deverá considerar o cronograma de execução em prazo de 03 (três) anos a partir 

da posse do cargo.  

O Plano de Trabalho deverá ser entregue em 05 (cinco) vias no ato de inscrição deste 

Concurso Público de Provas e Títulos.  

Atividades de Ensino: indicar a possibilidade de participação em disciplinas de 

Graduação e Pós-graduação, considerando o curso de graduação em Ciências Biológicas e o 

Programa de Pós em Biologia Animal do ICBS - UFRRJ.  

Atividades de Pesquisa: propor linha de pesquisa que atenda ao currículo de zoologia 

de invertebrados e atividades de investigação científica que possam contribuir com a produção 

de conhecimento em benefício da comunidade acadêmica e a sociedade em geral e com 

possibilidade de divulgação dos resultados na forma de artigos completos em periódicos 

especializados e/ou capítulos de livros.  

Atividades de Extensão: deverão envolver o corpo docente, discente e técnico-

administrativo da UFRRJ e a comunidade em geral e possibilitar a divulgação do conhecimento, 

podendo ser prevista a realização de parceria com outras instituições públicas e/ou privadas. 

Deve-se estimar o público a ser beneficiado para caracterizar a inclusão social a ser gerada pela 

proposta em escolas da rede pública ou outros segmentos da sociedade organizada.  

CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO: 

1. Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido no Departamento de Biologia Animal/Área de 

Zoologia.  

2. Plano de Atividades de Ensino, complementares à carga horária de aulas 

normalmente atribuída ao docente, a serem desenvolvidas nos cursos para os quais o 

Departamento de Biologia Animal da UFRRJ oferece disciplinas.  

3. Plano de Atividades de Extensão, projeto a ser desenvolvido com a comunidade 

acadêmica e população de Seropédica. 

MEMORIAL 

O Memorial deverá será apresentado em formato livre e entregue em 05 (cinco) vias à 

Comissão Examinadora, antes do início da primeira prova do concurso, juntamente com toda a 

documentação exigida no edital. 
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