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PROFBIO- UFJF/JF 
 

Número de vagas: 25 

 

Ações afirmativas: As resoluções das ações afirmativas estão em fase de votação no Conselho 

Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa/UFJF e em breve no Conselho Superior/UFJF.  

 

Dia da aula Presencial: Sexta-feira, de 08 às 17 horas 

 

Proficiência de idioma: Inglês ou Espanhol 

 

Documentos necessários para Registro Acadêmico: 

• 2 cópias da certidão de nascimento ou casamento ou averbação (sendo uma das cópias autenticada)  

• 2 cópias do diploma de curso superior em Ciências Biológicas, Biologia ou Ciências com 

habilitação em Biologia, devidamente registrado no Ministério da Educação, frente e verso, ou do 

Certificado de conclusão de graduação (sendo uma das cópias autenticada) 

• 1 cópia do RG e apresentar original para conferência 

• 1 cópia do CPF e apresentar original para conferência 

• 1 título de eleitor, com comprovantes dois turnos da última eleição ou documento de quitação 

eleitoral (www.tse.gov.br)  

• 1 cópia do documento militar certificado de reservista (somente para requerentes do gênero 

masculino) e apresentar original para conferência  

• ficha de matrícula (na página do PROFBIO da UFJF) - preencher nome sem abreviações, email e 

endereço de contato legíveis 

• 1 foto 3x4 recente para ficha de matrícula  

• Declaração em papel timbrado do(a) diretor(a) da escola ou órgão equivalente comprovando que 

o(a) candidato(a) aprovado(a) é professor(a) de Biologia no Ensino Médio em Escola da Rede 

Pública de Ensino do Brasil, regularmente admitido e pertencente ao quadro permanente de 

servidores, assim como se encontra em efetivo exercício em sala de aula de Biologia (modelo 

disponível em http://www.ufjf.br/profbio/)  

• Horário de trabalho (conforme modelo disponível em http://www.ufjf.br/profbio/) 

• 1 Cópia de documento para comprovação de tempo de trabalho como docente em Biologia. Poderão 

se apresentadas Carteira de Trabalho, declaração de tempo de serviço ou documento similar. 

 

Documentos necessários para Secretaria local: São os mesmos documentos necessários para o 

Registro Acadêmico. 

 

Telefone e endereço da secretaria: Instituto de Ciências Biológicas - Campus Universitário – Juiz 

de Fora, MG - CEP– 36.036-900 – email: coordenacao.profbiojf@ufjf.edu.br 
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