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PROCESSO SELETIVO PARA MEMBROS  

SNAKEBITE-RR/UFRR - 01/2022 

O grupo Snakebite Roraima vem a público abrir o processo seletivo para o ingresso de novos 
membros para execução de atividades de fins de ensino, pesquisa e extensão na área de animais 
peçonhentos para Acadêmicos do Curso de Medicina e do Curso de Enfermagem da UFRR. 

1. DA FINALIDADE 

1.1 Substituir membros que solicitaram desligamento de suas funções e ampliar a equipe de trabalho. 

1.2 Trazer conhecimento sobre ofidismo aos futuros profissionais da saúde, além de desenvolver 
habilidades de ensino, pesquisa, redação de artigos científicos, apresentações em congressos 
acadêmicos e outros. 

1.3 Estimular o trabalho em equipe e introdução do estudante em eventos educativos e experiências 
de campo. 

2. DAS VAGAS 

2.1 Serão disponibilizadas 4 vagas para acadêmicos do 1° e 2° ano dos cursos de Medicina e de 
Enfermagem da UFRR. 

3. DA PERMANÊNCIA NO GRUPO 

3.1 Os novos discentes credenciados, inicialmente, integrarão a categoria de membro em treinamento. 
Ao longo de 4 semanas, o discente deverá contribuir com as atividades do grupo, ao mesmo tempo 
que terá que mostrar proatividade, interesse por aprender e disponibilidade para trabalho em grupo. 

3.2 Assim que o período de treinamento for finalizado, o discente passará ao cargo de membro efetivo. 
Caso o participante não cumpra os requisitos definidos, será desligado do grupo e será convocado o 
próximo candidato da lista de espera. 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições serão gratuitas e deverão atender as datas apresentadas no cronograma desta 
chamada. 
 
4.2 A inscrição deverá ser realizada em formulário disponível no site https://snakebiteroraima.com.br. 
Também neste formulário serão disponibilizados espaços para anexo dos documentos solicitados no 
item 5. 
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5. DA DOCUMENTAÇÃO E DADOS NECESSÁRIOS 

5.1 Nome, matrícula e e-mail. 

5.2 Envio de Curriculum Lattes do candidato (formato PDF) devidamente atualizado; 

5.3 Carta de intenção em norma culta anexada no formato PDF. 

5.4 Comprovante de matrícula no curso de Medicina ou Enfermagem 

5.5 Histórico que mostre a aprovação no módulo 1.6 – Mecanismos de Agressão e Defesa I para 
candidatos do Curso de Medicina, além do IRA (Índice de Rendimento Acadêmico) do aluno. Neste 
campo para os alunos de enfermagem basta adicionar o histórico contendo IRA, sem necessidade de 
conclusão prévia de nenhum módulo específico. 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.1. O processo de seleção de novos alunos para o programa Snakebite Roraima, constará de 2 (duas) 
fases: 

6.2 Primeira Fase: Conferência da documentação necessária (item 5), avaliação do IRA e carta de 
intenção por uma banca examinadora composta por membros do grupo Snakebite Roraima. Nesta 
etapa serão selecionados 10 alunos que prosseguirão para a segunda fase. 

6.2.1 Terão como peso na avaliação uma carta de intenção bem estruturada e coesa (peso 5), um IRA 
acima de 80% (peso 3) e currículo Lattes (peso 2). Apresentação de aprovação nos módulos 1do item 
5.5 são obrigatórios. 

6.2.2 As 10 maiores notas serão selecionadas para realizar a segunda fase. Critérios de desempate em 
ordem decrescente: IRA, Idade e menor ano de curso (1° ano). 

6.3 Segunda fase: entrevista com a Dra. Manuela Pucca (Coordenadora do grupo Snakebite Roraima) 
com duração de, no máximo, 15 minutos. Ao final desta etapa, serão selecionados 4 alunos. 

6.4 Caso não seja alcançado o número de vagas desejado pelo programa, a Comissão do processo 
seletivo do Snakebite Roraima poderá deliberar sobre uma nova chamada pública com data futura. 
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7. DO CRONOGRAMA 

7.1 O cronograma da seleção de novos membros será: 

ETAPAS 

 

DATA/PERÍODO 

Publicação do processo seletivo 

 

14/02/2022 

Período de envio da documentação necessária pelo candidato (item 5), 
obrigatoriamente por formulário online disponível em: 

snakebiteroraima.com.br 

 

15 de fevereiro a 22 de 
fevereiro 

Reunião da banca avaliadora e análise dos candidatos 23 de fevereiro a 25 de 
fevereiro 

Resultado primeira fase 28 de fevereiro 
Entrevistas segunda fase 

 

01 de março a 4 de março. 

Resultado final 

 

8 de março de 2022. 

 
8. DOS RECURSOS 

8.1. Serão admissíveis recursos, devidamente fundamentados, dos resultados que forem enviados para 
o e-mail snakebiteroraima@gmail.com, atendendo um prazo de 24 horas a partir da data de 
divulgação dos resultados da primeira e segunda fase. 

9. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
9.1 Não serão aceitas inscrições dos candidatos que deixarem de fornecer as informações exigidas no 
edital em seu devido prazo. Demais informações contate o email snakebiteroraima@gmail.com. 
 

Boa Vista-RR, 14 de fevereiro de 2022. 
 
 

 
 

  
 

Dra. Manuela B. Pucca 
Coordenadora do Grupo Snakebite Roraima 


