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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC 

Departamento de Serviço Social - DSS 

Núcleo de Estudos em Serviço Social e Organização Popular - NESSOP  

 

Edital 01/ NESSOP/ 2019. 

 

Seleção Bolsista Extensão  

 Projeto “Curso de Formação Permanente: Ações 

Coletivas, Democracia Participativa e Direitos Sociais” - 

NESSOP 
 

1. APRESENTAÇÃO: 

 O Núcleo de Estudos em Serviço Social e Organização Popular - NESSOP – 

declara aberto o processo para seleção de 01 (um) bolsista para preencher vaga do 

Programa PROBOLSAS/PROEX 2019, conforme as regras explicitadas a seguir.  

 Este processo seletivo se organiza com base no Edital nº 2/2018/PROEX – 

PROBOLSAS 2019, da  Pró-Reitoria de Extensão/UFSC 

 

2. DAS VAGAS: 

 Oferta de 01 (uma) vaga a estudantes matriculados no Curso de Graduação em 

Serviço Social, destinada ao Projeto “Curso de Formação Permanente: Ações Coletivas, 

Democracia Participativa e Direitos Sociais”. 

 

3. VIGÊNCIA DA BOLSA DE EXTENSÃO: 

 O projeto de extensão terá vigência de 01/04/2019 a 31/12/2019. 

 

4. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO: 

4.1. Os estudantes do Curso de Serviço Social deverão estar regularmente matriculados no 

semestre 2019.1 e cursando entre a terceira e a quarta fases;  

4.2. Ter um aproveitamento escolar (IAA) de pelo menos 7,0. 

4.3. Ter disponibilidade de 20 horas semanais, sendo em um dia da semana à noite no 

semestre 2019.2, compatíveis com as demandas do Projeto e do Núcleo. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

 A inscrição será realizada na Secretaria do Departamento de Serviço Social nos dias 

09 e 10 de abril de 2019, das 9h00 às 12h00 e das14h00 às 19h00 .  No ato da inscrição 

o(a) candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos: 
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a) formulário de inscrição preenchido e assinado (anexo no presente edital); 

b) fotocópia dos documentos: histórico escolar e controle curricular atualizados; 

comprovante de matrícula do semestre 2019-1. 

 

6. DA SELEÇÃO:  

A seleção será realizada por meio de prova escrita, entrevista e análise do histórico 

escolar, de acordo com o seguinte calendário: 

 

 Prova escrita: 11/04/2019 (quinta feira), às 12h30min., na Sala de Reuniões do 

Departamento Serviço Social (Bloco D – CSE); 

 Entrevista individual com as(os) candidatas(os), no mesmo dia, na sequência da 

prova escrita, na Sala do Nessop. 

 

Na avaliação das provas, serão considerados os seguintes critérios: correlação 

conteúdos do curso e a realidade social; capacidade de argumentação e síntese; correção 

gramatical e ortográfica. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

O resultado final do processo seletivo será divulgado dia 11/04/2019, a partir das 

17h00, no endereço eletrônico do Departamento de Serviço Social/CSE (www. 

http://dss.ufsc.br/) 

  

8. DA CLASSIFICAÇÃO: 

 A classificação dos candidatos se dará em ordem decrescente, conforme as notas 

obtidas nas etapas do processo seletivo. A nota final será o resultado da média simples 

entre as notas. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS: 

 As/os candidatos selecionados deverão entrar em contato, logo após a divulgação 

do resultado, com a coordenação do projeto a fim de assinarem o termo de compromisso. 

 A bolsa corresponde ao valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). 

 Os casos omissos serão resolvidos pela equipe do NESSOP. 

 

 

Florianópolis, 08 de abril de 2019. 

 

Coordenação NESSOP 

Departamento de Serviço Social – DSS / UFSC 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 

NÚCLEO DE ESTUDOS EM SERVIÇO SOCIAL E ORGANIZAÇÃO POPULAR - NESSOP 

 

ANEXO 

Ficha de inscrição Seleção Bolsista Extensão 2019 – Edital 01/Nessop/2019 

PROBOLSAS 

 

Nome:__________________________________________________________________ 

Curso: ___________________________    Matricula : _________     Fase: ___________  

Telefones: __________________________________ CPF: ________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Participa(ou) de  projetos de pesquisa e extensão na UFSC? Sim/Não.  

Em caso afirmativo, qual (is)? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Possui conhecimento de informática? Qual(is)? 

 ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Possui algum tipo de bolsa da UFSC? Sim/Não. Qual? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Data: ___/____/____. 

 

Anexar: Histórico escolar, controle curricular atualizado; comprovante de matrícula do 

semestre 2019-1. 


