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Cara(o) Candidata(o),

Este é um tutorial para auxiliar sua inscrição no SIPÓS/UFBA 
(www.sipos.ufba.br).

Caso encontre alguma dificuldade, entre em contato 
EXCLUSIVAMENTE através do e-mail ppgss@ufba.br.

Comissão de Seleção PPGSS 2019

http://www.sipos.ufba.br/
mailto:ppgss@ufba.br


Acesse o endereço www.sipos.ufba.br.
Em seguida, clique no botão ‘entrar’
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http://www.sipos.ufba.br/


Informe seu CPF e senha, que devem estar previamente cadastrados.
Caso não estejam, observe o aviso (Atenção) em destaque, logo 

abaixo do campo de login e faça seu cadastro.
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Agora, clique em abrir no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 
e aguarde a próxima tela nesse mesmo Sistema. 
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Clique em link para inscrição
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Nesta etapa, preencha todos os dados solicitados. Observe que os campos que contêm um 
asterisco vermelho (*) são de preenchimento obrigatório.
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Continue com o preenchimento. Ao final, clique no botão Salvar e continuar, para ter acesso à próxima tela.

Orientações para Estrangeiros: os campos do formulário de inscrição relacionados ao RG podem ser preenchidos 
com o Passaporte ou o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).
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Nesta etapa da inscrição, você deve anexar os documentos solicitados, 
COM EXCEÇÃO do Comprovante de Pagamento da GRU (Guia de 
Recolhimento da União), pois a GRU será gerada na tela seguinte 

(automaticamente) e disponibilizada em formato Pdf pelo Sistema.

Você deve anexar o Comprovante de Pagamento da GRU somente após 
realizar o pagamento.

Continue anexando os demais documentos e observe a informação 
seguinte sobre o campo Comprovações do Currículo (PDF)
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NO CAMPO Comprovações do Currículo (PDF), você deve 
anexar os comprovantes de todas as informações 

constantes no seu Currículo Lattes, COM EXCEÇÃO das 
cópias dos documentos requeridos nos campos anteriores.

TODOS os arquivos comprobatórios devem ser 
compilados EM UM ÚNICO ARQUIVO em formato final PDF.

Feito isso, clique no botão Salvar.
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NO CAMPO Comprovações do Currículo (PDF), você deve anexar os 
comprovantes de todas as informações constantes no seu Currículo 
Lattes, COM EXCEÇÃO das cópias dos documentos requeridos nos 

campos anteriores. Atenção: TODOS os arquivos comprobatórios devem 
ser compilados EM UM ÚNICO ARQUIVO em formato final PDF.

Nesta etapa, não anexe ainda o Comprovante de Pagamento da GRU
(Guia de Recolhimento da União). Clique em Salvar e siga para a próxima 

tela deste tutorial, pois ela contém informações sobre como proceder 
acerca do campo Comprovante de Pagamento da GRU (PDF).



Nome da(o) Candidata(o)

Clique no botão Gerar GRU para pagamento da taxa de inscrição. O sistema gerará 
automaticamente esse arquivo e o disponibilizará em formato Pdf.
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Nome da(o) Candidata(o)

Clique em Guia de Recolhimento da União (PDF) e realize o pagamento.
Siga para a próxima tela deste tutorial.
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Ao retornar à tela inicial do SIPÓS/UFBA, acesse novamente 
com seu CPF e senha. Clique em ver situação.
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Clique em editar arquivos.
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Nome da(o) Candidata(o)



Anexe o Comprovante de Pagamento da GRU. 
Em seguida, clique no botão Salvar.
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Nome da(o) Candidata(o)
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Conforme consta no Edital EDITAL Nº 01/2018 - SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM SERVIÇO SOCIAL PARA O CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM SERVIÇO SOCIAL PARA O ANO DE 2019, as informações
e resultados relativos a este Processo Seletivo podem ser obtidas na página eletrônica http://www.ppgss.ufba.br.

A confirmação da inscrição, mediante divulgação de lista de homologação no site do PPGSS (<http://www.ppgss.ufba.br>),
é condição para a realização das etapas do processo seletivo e deve ser visualizada pelo(a) candidato(a) ficando sob sua
responsabilidade o acompanhamento de sua situação.

Aguarde a publicação da lista de homologação no site www.ppgss.ufba.br.

http://www.ppgss.ufba.br/
http://www.ppgss.ufba.br/
http://www.ppgss.ufba.br/

