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Edital de seleção para o programa de tutoria 2023 

Projeto de tutoria vinculado à Coordenação de Curso Serviço Social de 
Niterói 

 
 
DA IDENTIFICAÇÃO (preencher com as informações abaixo). 
Unidade – ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL 
Coordenação de Curso. COORDENAÇÃO DE CURSO DE SERVIÇO 
SOCIAL/COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS 
EM POLÍTICA SOCIAL 
Título do Projeto – PROJETO DE TUTORIA DA COORDENAÇÃO DE CURSO 
DE SERVIÇO SOCIAL 
 
DAS VAGAS 
Vagas oferecidas – 01 vaga 
Carga horária exigida: 8h semanais, abrangendo os períodos da Noite e Tarde 
Período de vigência da bolsa: abril à dezembro de 2023 
Valor da bolsa: R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) mensais 
 
DAS INSCRIÇÕES.  
Período: de 25/03/2023 até 28/03/2023, as 18horas. 
 
Pré-requisitos fixados pelo Projeto de Tutoria:  

1) Estar regularmente matriculado no curso de mestrado ou Doutorado do 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Política Social (PPGPS).  

2) Ter disponibilidade de 8 horas semanais 
 
Para se inscrever o candidato deverá preencher formulário disponível no 
link: https://forms.gle/VgerxiKZnoTsLuwv5 
 
DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS DO ALUNO PARA A EFETIVAÇÃO DA 
INSCRIÇÃO 
Comprovante de matrícula no Curso de Mestrado ou Doutorado no Programa 
de Estudos Pós-Graduados em Política Social 
Carteira de Identidade 
CPF 
 
DA TUTORIA 
A ação dos tutores terá como objetivo a apresentação e aproximação dos 
estudantes ingressantes com as temáticas e questões centrais do curso de 
serviço social. 
Atividades previstas: 

➢ Participação no Encontro de Tutoria 
➢ Prestar atendimento a estudantes ingressantes do curso de graduação 

em serviço social por meio de ações de orientação e suporte acadêmicos 

https://forms.gle/VgerxiKZnoTsLuwv5


➢ Orientar e complementar o conhecimento necessário para que a(o) 
aluna(o) possa acompanhar as disciplinas dos períodos iniciais, 
evitando, assim, a evasão 

➢ Incentivar a permanência dos estudantes no curso de serviço social 
➢ Desenvolver a tutoria articulada com o monitor da disciplina, quando 

for possível. 
➢ Participação do Fórum de Tutoria 

 
 
DA SELEÇÃO 
Data e Horário: 30/03/2023 
A seleção será no formato de entrevistas com uma banca de professores do 
programa de política social. Cada entrevista com a duração máxima de 20 

minutos.  
O resultado da seleção será apresentado no mesmo dia, 30/03/2023, após as 
18 horas. 
 
As entrevistas serão realizadas remotamente via Googlemeet, em formato 
síncrono.  
No dia 29 de março, até as 16 horas, após a homologação das inscrições, o 
Link para acesso à entrevista será enviado para o e-mail fornecido pela (o) 
candidata (o) no momento da inscrição, junto com a ordem das entrevistas 
(organizada pela ordem de inscrição dos candidatos) e os professores que irão 
compor a banca. As informações também estarão disponibilizadas no site do 
programa de política social 
 
Critérios de seleção:  
Entrevistas.  
A(o) candidata(o) será avaliada(o) sobre sua disponibilidade e 
comprometimento com o trabalho.  
 
Bibliografia. 
Recomenda-se a leitura prévia do Projeto de Tutoria e do EDITAL 
PROGRAD/UFF N° 10/2022, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022 e da 
INSTRUÇÃO NORMATIVA PROGRAD/UFF N° 33 DE 12 DE DEZEMBRO DE 
2022. 
 
Nota mínima para aprovação: 7,00 (sete). 

 
Critérios de desempate: Em caso de empate, a(o) candidata(o) que não estiver 
recebendo bolsa e/ou que não tiver nenhum vínculo empregatício terá um 
décimo acrescentado na nota final 
 
Instâncias de recurso: A(o) candidata(o) que desejar entrar com recurso, 
deverá enviar e-mail para pps.ess@id.uff.br 72 (setenta e duas) horas após a 
divulgação do resultado do processo seletivo. 
 
DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO.  
A(O)s candidata(o)s classificados deverão comparecer à Coordenação de Curso 
de Política Social no dia 31/03/2023 para a assinatura do Termo de 
Compromisso e entrega da documentação pertinente (comprovante de 
matrícula e carteira de identidade). Será considerado desistente a(o) 
candidata(o) que não comparecer no prazo de1(uma) semana após divulgação 
do resultado do processo seletivo.  



 

CRONOGRAMA 
De 25 à 28 de março até as 18 horas Inscrição para tutoria 

Dia 29 de março até as 16 horas Homologação das inscrições e envio 
do link para as entrevistas 

Dia 30 de março Realização das entrevistas 

Dia 30 de março após as 18 horas Resultado da seleção 

Dia 31 de março Assinatura do termo de compromisso 
e entrega de documentação 

Dia 03 de abril Início do Programa de Tutoria 

  

 
Niterói, 23 de março de 2023 
 
 
 
 
 

 
Rita de Cássia Santos Freitas 

SIAPE 0311224 
Coordenação do Programa de Estudos Pós-Graduados em Política Social 
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