UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)
SECRETARIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E DIVERSIDADES (SAAD)
COORDENADORIA DE RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS E MOBILIDADE SOCIAL

Processo de Seleção de bolsistas para
Validação de Autodeclaração Racial e de Renda (2022)
A Coordenadoria de Relações Étnico Raciais e Mobilidade Social (COEMA) da
Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades (SAAD) abre inscrições para seleção de
estudantes de pós graduação da UFSC, com matrícula regular, para compor equipe de apoio
nos processos de validação das ações afirmativas - ingresso de estudantes negros/negras,
indígenas e quilombolas, e de baixa renda, aprovados para os cursos de graduação da UFSC.
● DAS ATRIBUIÇÕES
O(a) bolsista desenvolverá atividades de apoio aos processos de validação das
autodeclarações das ações afirmativas: estudantes de escola pública, baixa renda,
negros(as), indígenas e quilombolas.
Serão atividades do bolsista: participar dos cursos de formação básica e avançada
em validações, participar das reuniões de supervisão da equipe de bolsistas, acolher
dúvidas de candidatos via e-mail e/ou telefone institucional; orientar candidatos frente a
Portaria de Matrícula; informar sobre o acesso a programas da universidade bem como à
dinâmica universitária; interagir com as equipe de validação pela mediação da COEMA.
É de responsabilidade do(a) bolsista selecionado(a) ter disponíveis os recursos
como computador ou laptop, e acesso à internet, para desempenho das atividades de 16
horas semanais de dedicação.
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• DO LOCAL E TEMPO DE ATUAÇÃO

O(a) bolsista estará vinculado(a) à Coordenadoria de Relações Étnico Raciais e
Mobilidade Social (COEMA), localizada no Campus Universitário Reitor João David
Ferreira Lima – Florianópolis. As atividades serão feitas de forma remota, podendo haver
necessidade de comparecimento presencial em seu respectivo campus. De acordo com o
calendário de matrículas, as validações ocorrem sazonalmente: o(a) bolsista desenvolverá
atividades somente nestes períodos, totalizando 06 meses de bolsa.
• DOS REQUISITOS
São requisitos indispensáveis ao preenchimento da vaga:
● Ser estudantes de pós-graduação stricto ou lato sensu, regularmente matriculados em
cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, especialização de quaisquer campus da
UFSC;
● Não fazer parte do quadro de docentes e/ou técnicos administrativos em educação da
da UFSC;
● Ser usuário de Políticas de Ação Afirmativa na UFSC;
● Preferencialmente, estudar e/ou ter experiência na área da Educação e Promoção da
Igualdade/Ações Afirmativas
● Ter disponibilidade de 16 (dezesseis) horas semanais para se dedicar à atividade de
tutoria remota, com flexibilidade de horário para atuar conforme a necessidade
apresentada pela COEMA.
Importante: ainda que se classifique, o(a) candidato(a) que não puder adequar seus
horários conforme o definido pelas coordenações, não poderá assumir a vaga.
• DA CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

•

Da carga horária
O(a) bolsista exercerá uma carga horária total semanal de 16 (dezesseis) horas de

atividades presenciais e remotas.
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•

Da remuneração
O(a) bolsista receberá o valor líquido de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais). O

pagamento será realizado a título de bolsa sempre que o bolsista mantiver vínculo com a
UFSC, considerando os períodos sazonais de validação que devem ocorrer durante março,
abril e maio; agosto, setembro e outubro (à confirmar). Nos demais meses, não haverá
atividades e remuneração.
•

Da vigência do contrato
O contrato terá validade de 06 meses, iniciando em 18 de fevereiro de 2022.

• DAS INSCRIÇÕES

As inscrições dos(as) candidatos(as) às vagas de tutoria implicam o conhecimento
e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital.
•

Do prazo para as inscrições

As inscrições ocorrerão de 02 de fevereiro até às 23h59min de 09 de fevereiro de 2022.
•

Da realização das inscrições

As inscrições serão realizadas EXCLUSIVAMENTE por e-mail. O(a) candidato(a) deverá
enviar, em formato pdf:
● Anexo I - Formulário de Inscrição (assinado);
● Histórico Escolar da Pós-Graduação;
● Atestado de matrícula;
● Comprovante de uso de política de ação afirmativa, estudo e/ou experiência no tema.

O(a) candidato(a) que não cumprir os requisitos mínimos ou não apresentar toda a
documentação exigida não terá a sua inscrição homologada.
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• DA PONTUAÇÃO
Os(as) candidatos(as) serão avaliados(as) por meio de análise curricular e entrevista.

•

Da análise curricular
A análise curricular consistirá na apreciação e pontuação pela banca examinadora

dos documentos comprobatórios dos critérios de classificação apresentados na tabela
abaixo:

Critérios analisados

Pontuação

Estudante de Pós Graduação Regularmente Matriculado com

01

disponibilidade de 16 horas semanais de forma sazonal
(a cada 02 meses)
Disponibilidade para trabalho remoto e atendimento de candidatos

02

por e-mail e telefone
Trajetória acadêmica: estudo e/ou experiência na área da Promoção

03

da Igualdade Social e Racial/Ações Afirmativas
Usuário de Políticas de Ação Afirmativa e/ou autodeclaração negra,

04

preta, parda, indígena, ou quilombola

•

O resultado da etapa da análise curricular e convocação para entrevista serão

divulgados no dia 11 de fevereiro de 2021 até ás 12h, na página da coema:
coema-saad.ufsc.br

•

•

Da entrevista

Serão convocados(as) para entrevista os(as) candidatos(as) classificados(as) na

análise curricular;

•

As entrevistas serão realizadas entre os dias 14 e 15 de fevereiro de 2021, por

meio de videoconferência, a ser comunicada por e-mail;
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•

A ausência na entrevista acarretará a eliminação do(a) candidato(a) do processo de
seleção.

•

A pontuação final do(a) candidato(a) será a soma da pontuação da análise

curricular com a nota da entrevista.
• DO DESEMPATE
Em caso de empate serão consideradas as seguintes condições e ordem de
prioridade:

•

•

Flexibilidade de horários;

•

Maior idade;

•

Trajetória de estudo e experiência no tema.

DO RESULTADO PRELIMINAR
O resultado preliminar será divulgado no dia 15 de fevereiro de 2021 na página da

COEMA (coema-saad.ufsc.br).
•

DOS RECURSOS

O(a) candidato(a) poderá enviar e-mail para coema.saad@contato.ufsc.br em até 01 (um) dia
útil após a data da publicação do resultado preliminar solicitando análise de recurso com
justificativa.
•

DO RESULTADO FINAL
O resultado final será divulgado até dia 17 de fevereiro de 2021 na página da

COEMA (coema-saad.ufsc.br).
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•

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Caso não seja possível contratar o(a) primeiro(a) colocado(a), por qualquer que seja a
razão, os(as) demais classificados(as) do campo de conhecimento poderão ser
chamados(as), respeitando-se a ordem da classificação final desta seleção.
Cronograma do Processo Seletivo:
ETAPAS

DATA

Inscrições

02 a 09/02/2022

Resultado da análise curricular e convocação para entrevistas

11/02/2022

Entrevistas

14 e 15/02/2022

Resultado preliminar

15/02/2022

Prazo para recurso

16/02/2022

Resultado Final

17/02/2022

Formação para bolsistas selecionados

18/02/2022

Os casos omissos serão dirimidos administrativamente pela COEMA/SAAD.
Florianópolis, 01 de fevereiro de 2022
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)
SECRETARIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E DIVERSIDADES (SAAD)
COORDENADORIA DE RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS E MOBILIDADE SOCIAL

Seleção de bolsistas para Processo de
Validação de Autodeclaração Racial e de Renda (2022)
ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
1. Identificação inicial
Nome social:
Matrícula:
Programa de Pós Graduação/Curso:
Ano:
E-mail:
Telefone:
Autodeclaração racial:
Autodeclaração de gênero:
Link para currículo lattes:
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2. Informações importantes:
Por favor, responda atentamente às questões abaixo:
1. Qual sua relação com as Políticas de Ação Afirmativa e o Sistema de Cotas nas
Universidades?
2.Qual sua experiência como usuário de uma Política de Ação Afirmativa na UFSC?
3. Qual sua disponibilidade de horas para o trabalho remoto?
4. Qual sua disponibilidade e condições para o trabalho de forma remota?
5. Você tem acordo com o formato sazonal das atividades e da remuneração?
6. Você tem acesso a computador com internet e telefone celular?
7. Qual sua disponibilidade para eventual necessidade de trabalho de forma presencial no seu
campus?
8. Em qual cidade você está morando agora?
9. Você costuma trabalhar em grupo?
10. Qual sua expectativa em fazer parte de uma equipe de acolhimento e orientação a
candidatos à estudante de graduação na UFSC?

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenção!
Assine digitalmente e envie este formulário em formato pdf junto de seu Histórico Escolar da
Pós-Graduação; Atestado de matrícula e de um Comprovante de uso de política de ação
afirmativa, estudo e/ou experiência no tema. Todos os documentos devem ser enviados em
formato pdf.
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