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EDITAL Nº 01/2020  
  SELEÇÃO DE CANDIDATOS/AS ÀS VAGAS DE ALUNO/A ESPECIAL DE 

DISCIPLINAS OPTATIVAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
SERVIÇO SOCIAL NO SEMESTRE 2020.1 

 

 

 

1. PREÂMBULO  

1.1. A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS), 

no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece as normas do processo 

seletivo para o preenchimento das vagas de aluno/a especial do PPGSS, Semestre 

2020.1, em conformidade com as exigências do Regimento deste Programa, 

disponível no link: <https://ppgss.ufba.br/regimento>, do Regulamento de Ensino de 

Graduação e Pós-Graduação (stricto sensu) da UFBA, disponível no link: 

<https://www.ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/REGPG_Completo_Revisado_em_16-

04-2015.pdf>, e da Instrução Normativa CAE – UFBA n. 02, de 19/10/2016, 

disponível em:  

<https://ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/INSTRU%C3%87%C3%83O%20NORMATIV

A%20%20CAE%20n%C2%BA%2002%2C%20de%2019%20de%20outubro%20de%

202016..pdf>.  

1.2. Informações sobre o PPGSS e sobre o presente processo seletivo podem ser 

obtidas na página eletrônica <http://ppgss.ufba.br> e na Secretaria do Programa de 

Pós-graduação em Serviço Social da UFBA, Rua Aristides Novis, 197, Federação, 

Salvador – BA. CEP 40.210-630.   

   

2. DAS VAGAS  

2.1. Serão ofertadas 05 vagas, distribuídas na disciplina PPGSS10 - Fundamentos do 

Trabalho em Serviço Social. 

2.2. Na categoria de aluno/a especial de pós-graduação da UFBA, cada pessoa pode 

se matricular em no máximo 4 (quatro) disciplinas, com limite de 2 (duas) por 

semestre.   
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3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO   

3.1. Poderão se inscrever graduados/as em qualquer área, desde que possuam 

certificado de conclusão ou diploma do respectivo curso, respeitando o limite de vagas 

especificado no item 2.2 deste edital. Havendo dúvida quanto ao número de 

matrículas anteriores, o/a candidato/a deve consultar a secretaria deste Programa, 

através dos telefones e e-mails disponíveis no site, antes de realizar a inscrição.  

3.2. As inscrições para o processo seletivo de candidatos/as às vagas de aluno/a 

especial do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social para o Semestre Letivo 

2020.1 deverão ser efetuadas no período de 20 a 24 de janeiro de 2020. Os/As 

candidatos/as deverão entregar na Secretaria do PPGSS, no horário das 9h às 12H, 

ou enviar por serviço rápido dos Correios (a data limite para a postagem é 24/01/2020) 

a seguinte documentação:  

a) Formulário de cadastro de aluno/a especial, preenchido e assinado, disponível em 

<https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/aluno_especial_-_pos-

graduacao_0.doc>;  

b) Comprovante de pagamento da GRU de inscrição (R$ 60,75 – (Sessenta Reais e 

setenta e cinco centavos);  

c) Certificado de quitação eleitoral, emitido no site do TSE, no qual conste uma data 

posterior às últimas eleições; 

d) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF;  

e) Cópia do diploma (frente e verso) ou certificado de conclusão de curso de 

graduação ou histórico escolar com forma de saída para os/as alunos/as da UFBA 

(não são aceitas declarações);  

f) Cópia do histórico escolar de graduação; 

g) Cópia do certificado de reservista (exclusivamente para candidatos do sexo 

masculino);  

h) Cópia do passaporte com visto atualizado (exclusivamente para candidatos 

estrangeiros);  

i) RNE (Registro Nacional de Estrangeiros) 
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3.2.1. Os itens d, e, f, g, h e i deverão estar acompanhadas do original, para 

autenticação pela Secretaria. Diplomas e históricos emitidos em língua estrangeira 

deverão estar acompanhados da tradução oficial.  

3.3. Se enviada pelos Correios, a documentação deve estar com as cópias (itens d, 

e, f, g, h e i) autenticadas. O endereço para envio consta no item 1.2.   

3.4.  A GRU de inscrição, no valor de R$ 60,75 deve  ser gerada no link: 

https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc

=. Selecione ”GERAR NOVA GRU” > selecione o serviço “INSCRIÇÃO PARA 

SELEÇÃO (ALUNO ESPECIAL DE PÓS-GRADUAÇÃO)” > informe o seu CPF > 

insira uma data de vencimento > “Gerar GRU”. O pagamento deve ser realizado no 

Banco do Brasil através dos guichês, caixas eletrônicos e internet (na guia 

Pagamento/GRU Simples). 

 

4. DO RESULTADO E DA MATRÍCULA  

4.1. O resultado da seleção será divulgado na página <www.ppgss.ufba.br>, no dia 

06 de fevereiro de 2020, no Site do PPGSS.   

4.2. A efetivação da matrícula ocorrerá nos dias 17 e 18 de fevereiro, das 9h às 12h; 

para tal, o/a candidato/a deverá comparecer à Secretaria do PPGSS com documento 

de identificação e comprovante de pagamento da GRU de matrícula, no valor de R$ 

187,78 (MESTRADO). 

4.3. A GRU deve ser gerada no link: 

https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc

=. Selecione “GERAR NOVA GRU” > selecione o serviço “MATRÍCULAS ALUNO 

ESPECIAL (MESTRADO)” > informe o seu CPF > insira uma data de vencimento  > 

“Gerar GRU”. O pagamento deve ser realizado no Banco do Brasil através dos 

guichês, caixas eletrônicos e internet (na guia Pagamento/GRU Simples).    
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5. DO CRONOGRAMA   

5.1. As datas de realização das inscrições, dos resultados e da efetivação da matrícula 

e início e fim do semestre constam na tabela a seguir:  

 DATAS  ATIVIDADE  HORÁRIO  

 

20 a 24 de janeiro de 

2020 

 

Entrega ou postagem de documentos de 

inscrição 

Entrega na Secretaria:      

das 9h às 12h. 

Postagem: até o fim do   

horário de funcionamento 

dos Correios em 

24/01/2020. 

29 de janeiro de 2020 Avaliação Das 10h às 12h. 

06 de fevereiro de 2020 Divulgação do resultado da seleção Até 23h59min 

17 e 18 de fevereiro de 

2020 

Efetivação da matrícula Das 9h às 12h. 

02 de março de 2020 Início do semestre 2020.1 ------------------------------ 

11 de julho 2020 Fim do semestre 2020.1 ------------------------------ 

  

6. DISPOSIÇÕES FINAIS  

6.1. O/A candidato/a deve ficar atento/a aos procedimentos, sendo responsável por 

apresentar documentos verídicos e legíveis, efetuar os pagamentos de forma correta 

e por cumprir os prazos especificados neste edital.   

6.2. Não serão aceitos comprovantes de agendamento do pagamento das taxas, 

assim como não haverá prorrogação de recebimento de documentos ou devolução de 

valores pagos erroneamente pelo/a candidato/a.  

6.3. O não comparecimento do/a candidato/a na data prevista para efetivação da 

matrícula caracterizará desistência.   
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6.4. A documentação dos/as candidatos/as não selecionados/as poderá ser resgatada 

junto à Secretaria do PPGSS, até 90 dias após a divulgação do resultado. Após esse 

período, os documentos não resgatados serão devidamente descartados.  

6.5. Outros comunicados que se façam necessários acerca deste processo serão 

divulgados na página eletrônica <http://www.ppgss.ufba.br>.  

6.6. Quaisquer dúvidas e esclarecimentos que se façam necessários após a leitura 

integral deste edital e seu anexo podem ser obtidos através de contato pelos 

telefones 71 3283-6442, no horário de funcionamento da Secretaria do PPGSS.  

6.7. Ao inscrever-se neste processo seletivo, o/a candidato/a reconhece e aceita as 

normas estabelecidas neste edital e na legislação correspondente. 

  

 

Salvador, 14 de janeiro de 2020.  

   

Prof.ª Dr.ª Magali da Silva Almeida  

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, 

Instituto de Psicologia (IPS), Universidade Federal da Bahia (UFBA)  
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ANEXO 1 

 

DISCIPLINA OFERTADA, EMENTA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

DISCIPLINA OFERTADA 

CÓD. DISC.  NOME DA DISCIPLINA  DOCENTE DIA/HORÁRIO VAGAS 

PPGSS10 
Fundamentos do Trabalho em 

Serviço Social 

Cristiana Mercuri de 

Almeida Bastos 

Quartas-Feiras 

das 13h55min 

às 17h35min 

 

05 

 

 

EMENTA:  

Formação e exercício profissionais em Serviço Social no Brasil contemporâneo: 

panorama das áreas, instituições e mercado de trabalho. Desafios éticopolíticos e 

condições de trabalho para os assistentes sociais na atualidade. Referências teórico-

metodológicas para as análises do trabalho profissional e sua inserção em processos 

de trabalho: significado social da profissão, questão social e espaços sociais de 

atuação. 

 

PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DE ALUNOS/AS:  

 Os/as candidatos/as deverão dissertar sobre um tema correlato ao conteúdo 

da disciplina, que será apresentado para o início da avaliação; 

 O tema será relacionado ao conteúdo previsto na ementa da disciplina; 

 Serão selecionados/as os/as candidatos/as que obtiverem as maiores notas 

considerando o barema abaixo apresentado e respeitado o limite de vagas 

disponíveis; 

 Os/as candidatos/as não poderão consultar quaisquer materiais ou 

equipamentos durante a elaboração da dissertação. Durante a realização da 
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avaliação não será permitida comunicação entre os/as candidatos/as nem 

destes com outras pessoas. 

 A avaliação terá duração de, no máximo, duas horas deverá ser escrita com 

caneta esferográfica preta ou azul e não será permitido o uso de borrachas, 

corretivos ou canetas que possam ser apagadas. 

 Os/as candidatos/as que, por ventura, chegarem atrasados/as deverão concluir 

a dissertação no mesmo limite de tempo determinado para todos/as os/as 

candidatos/as.   

 

 

BAREMA*: 

Critérios        Pontuação obtida 

Pertinência e consistência 

do conteúdo 

60 50 40 30 20 10 0  

Clareza e adequação da 

linguagem acadêmica 

15 12 9 6 4 2 0  

Domínio ortográfico e 

gramatical da língua 

portuguesa. 

15 12 9 6 4 2 0  

Coesão e coerência textual  10  8 6 4 2 1 0  

Total de pontos  

 

Data e horário da avaliação: 29/01/2020 das 10h às 12h.  

Local – A DEFINIR 

 

*Este barema é uma versão adequada às necessidades deste processo seletivo de 

um barema utilizado em concursos da Universidade Federal de Sergipe. 

  


