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PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA 

 

O Departamento de Ciências Sociais, por meio do Grupo de Pesquisa Trabalho e Práxis, 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Política Social, no uso de suas atribuições, 

torna público o presente Edital, de âmbito interno, para inscrição e seleção de bolsista de 

Iniciação Científica, e estabelece normas relativas à realização do referido processo seletivo, 

conforme descrição abaixo: 

 

1. DAS VAGAS, DO VALOR DA BOLSA E DO TEMPO DE DURAÇÃO 

 

1.1. Vagas: 01 (uma) bolsa de Iniciação Científica. Valor da mensalidade da bolsa: R$ 

400,00 (quatrocentos reais). Duração da bolsa: 12 meses – de abril de 2019 a 

março de 2020. 

1.2. A implementação da bolsa e o pagamento das mensalidades dependem da 

disponibilização dos recursos pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico). 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 Local: 

 

As inscrições deverão ser realizadas via e-mail: livia.c.moraes@ufes.br, no período de 

12/03/2019 até às 23h59min do dia 22/03/2019.  
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2.2. Condições e documentação exigidas para a inscrição: 

 

2.2.1. Para se inscrever, o(a) estudante deverá preencher o Formulário de Inscrição (Anexo 1). 

Enviar o Formulário preenchido e o Curriculum Lattes em formato pdf, para o e-mail: 

livia.c.moraes@ufes.br (solicitar aviso de recebimento). 

 

Obs.: Informações e inscrições somente por e-mail: livia.c.moraes@ufes.br 

 

2.2.2. Ser estudante de graduação da UFES/Goiabeiras (preferencialmente do curso de 

Ciências Sociais); 

2.2.3 Estar, no mínimo, no quarto período do curso; 

2.2.4.  Ter sido estudante de escola pública durante o Ensino Médio (preferencialmente); 

2.2.5 O(a) estudante-candidato(a) não deverá estar vinculado a nenhum outro projeto como   

bolsista;   

2.2.6. Ter conhecimento de informática (Word, Power Point e Internet); 

2.2.7. Não ter nenhum vínculo empregatício; 

2.2.8. Ter disponibilidade de 20 horas semanais, no período de vigência da bolsa; 

2.2.9. Ter afinidade e especial interesse pelas questões da educação, movimento estudantil e 

formação política; 

2.2.10. Ter conta aberta no Banco do Brasil até o prazo da concessão da bolsa. 

  

3. DA SELEÇÃO  

 

3.1. Fases: 

3.1.1. Análise do Curriculum Lattes 

3.1.2. Análise da ficha de inscrição 

3.1.3. Entrevista. 

 

Data e local da entrevista: 

 

Data: 27/03/2019. Horário: tarde e noite (o estudante será informado por e-mail de seu 

horário exato).  

 

Local: Sala 16, IC II, CCHN, UFES/Goiabeiras 

.   

 

3.2. Critérios de seleção: 

 

3.2.1. Compatibilidade e disponibilidade de horário; 
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3.2.2. Conhecimentos básicos de informática; 

 

3.2.3. Interesse pelas questões relacionadas à educação, movimento estudantil e formação 

política; 

 

3.2.4. Disponibilidade para trabalhar em grupo; 

 

3.2.5. Disponibilidade de participar eventos relacionados à temática do projeto. 

 

 

     4. DAS ATIVIDADES, DA CONTRAÇÃO E INTERRUPÇÃO DO CONTRATO 

 

4.1. As atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas serão descritas no Plano de Trabalho 

da professora orientadora.  

4.2. As atividades terão início após assinatura do Termo de Compromisso.  

4.3. O contrato poderá ser interrompido, de acordo com o previsto no Termo de 

Compromisso; depois de decorrida a terça parte do tempo previsto para duração da Iniciação 

Cientifica, se comprovada a insuficiência na avaliação de desempenho; a pedido do(a) 

bolsista, que deverá ocorrer com aviso prévio de no mínimo 30 dias; em decorrência de 

descumprimento de qualquer compromisso assumido no Termo de Compromisso. 

 

5. DO RESULTADO 

 

O resultado do Processo Seletivo será divulgado no dia 29/03/2019, por e-mail aos 

candidatos, no mural do corredor das salas de aula do IC II, bem como na porta da sala 16 do 

IC II, CCHN. 

 

INFORMAÇÕES: livia.c.moraes@ufes.br 

 

Vitória, 12 de março de 2019. 

 

 

Profa. Dra. Lívia de Cássia Godoi Moraes 
SIAPE 2277171 
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