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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE APOIO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DIVISÃO DE MONITORIA 

EDITAL 
 
Edital de seleção para o Programa de Tutoria 2023 – Graduação em Ciências 

Sociais/Campos dos Goytacazes (CGS/ESR). 

1. DA IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1. Unidade: Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional (ESR) 

 
1.2. Coordenação de Curso: Ciências Sociais/Bacharelado e Licenciatura (Campos dos 

Goytacazes). 

 
1.3. Título do Projeto: Projeto Tutoria 2023: Cursos de Ciências Sociais UFF/Campos 

(Bacharelado e Licenciatura). 

  1.4. Processo seletivo para a escolha de bolsistas de tutoria do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Política Social (PPGPS). 

 
1.5. Nº de vagas oferecidas: 1 

 
1.6.Valor da bolsa: R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) mensais 

 
1.7.Carga horária exigida: 8h por semana. 

 
1.8. Período de vigência da bolsa: Da assinatura do Termo de Compromisso até 

31/12/2023. 

2. DAS INSCRIÇÕES. 
 
2.1. Período: 23/03 a 03/04 de 2023. 

 
2.2. Pré-requisitos fixados pelo Projeto de Tutoria: O(a) candidato(a) ao provimento de 

vaga de Tutoria deverá obrigatoriamente: 

2.2.1. Ser aluno(a) regularmente matriculado(a) no Programa de Estudos Pós-Graduados 
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em Política Social (PPGPS). 

2.2.2. Ter ingressado no Programa de Pós-Graduação nos anos letivos de 2022 ou 2023. 
 
3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS DO ALUNO PARA A EFETIVAÇÃO DA 

INSCRIÇÃO 

3.1. Currículo Lattes atualizado (de preferência no formato PDF). 

  3.2. Comprovante de matrícula informando o ano de ingresso, o número da matrícula e o 

nome completo do(a) candidato(a). 

 3.3. Os documentos devem ser enviados para o e-mail: tutoriacsuffcampos@gmail.com 

 3.4. O(a) candidato(a) deverá considerar sua inscrição realizada somente após receber por   

e-mail a resposta com a confirmação de sua inscrição. 

4. DA SELEÇÃO. 
 
4.1. O processo seletivo consistirá em entrevista realizada por banca examinadora 

formada por três professores(as). 

4.2. Data e Horário: As  en t rev is t as  se rão  rea l izadas  no  d ia  06  de  abr i l  de  

2023.  O link e o horário das entrevistas para o processo seletivo serão divulgados 

por e-mail após a homologação das inscrições. 

4.2- Local de realização: As entrevistas serão realizadas remotamente, via Google meet, 

em formato síncrono. 

4.4. Critérios de seleção: 
 
4.4.1. Entrevistas. O(a) candidato(a) será avaliado(a) sobre sua disponibilidade e 

comprometimento com o trabalho. Contando com a leitura prévia do Projeto de Tutoria, 

o(a) candidato(a) deverá apresentar na entrevista sugestões referentes ao planejamento 

das atividades do Programa. 

4.5. Bibliografia indicada. Projeto Tutoria 2023: cursos de Ciências Sociais 

UFF/Campos (Bacharelado e Licenciatura). O projeto será enviado após a confirmação 

da inscrição. 

4.6. Nota mínima para aprovação: 7,00 (sete). 
 
4.7. Critérios de desempate. Em caso de empate, o(a) candidato(a) que não estiver 

recebendo bolsa e/ou que não tiver nenhum vínculo empregatício terá um décimo 

acrescentado na nota final. Caso seja necessário utilizar o critério de desempate, caberá 
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a Coordenação do curso de Pós-Graduação confirmar a validade das informações. 

4.8. Instâncias de recurso. O(a) candidato(a) que desejar entrar com recurso, deverá 

enviar e-mail para tutoriacsuffcampos@gmail.com 72 (setenta e duas) horas após a 

divulgação do resultado do processo seletivo. 

5. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO.

O(a) candidato(a) classificado(a) deverá assinar o Termo de Compromisso. Será 

considerado(a) desistente o(a) candidato(a) que não assinar o Termo de Compromisso 

no prazo de 1(uma) semana após divulgação do resultado do processo seletivo. 

Campos dos Goytacazes, 21 de março de 2023. 

Claudio Araujo de Souza e Silva 
Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências Sociais 

de Campos dos Goytacazes (CGS-ESR)
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