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EDITAL PROGEAC N. 12/2023 

PROCESSO SELETIVO DE TUTORES/AS BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS/AS – 2023 

 

A Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica, por meio da Diretoria de Ensino-Aprendizagem, torna 

público o edital de seleção de tutores/as bolsistas e voluntários/as para atuar nas Equipes de 

Tutoria indicadas no Anexo I durante o ano letivo 2023. 

1. Este edital é destinado a estudantes regurlamente matriculados/as em cursos de 

graduação e pós-graduação da UFSB. 

2. Serão ofertadas 22 bolsas no valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais para os/às 

estudantes de graduação aprovados/as. 

3. Serão ofertadas 22 vagas voluntárias para estudantes de graduação e pós-graduação 

aprovados/as. 

4. Estudantes de pós-graduação somente poderão se candidatar como voluntários/as 

para as vagas ofertadas neste edital. 

5. Para candidatar-se à vaga, o/a estudante deverá atender às seguintes condições: 

5.1 ter matrícula ativa em curso de graduação ou pós-graduação da UFSB; 
5.2 não ser estudante concluinte ou inscrito no último período letivo do seu curso; 

5.3 dispor de 12 (doze) horas semanais, em caso de candidatos/as bolsistas ou 06 (seis) 
horas semanais, em caso de candidatos/as voluntários/as. 

6. As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento do formulário 

eletrônico > encurtador.com.br/aLPQ0 

7. As inscrições serão realizadas entre os dias 28/02/2023 a 10/03/2023. 

8. O correto preenchimento do formulário de inscrição é de inteira responsabilidade do/a 

candidato/a, podendo ensejar em indeferimento em caso de erros de preenchimento ou 

ausência anexação de documentos obrigatórios. 

9. Serão admitidas mais de uma inscrição por candidato/a, desde que cada inscrição seja 

realizada separadamente. 

10. O processo seletivo será realizado pelo/a coordenador/a da Equipe de Tutoria, 

juntamente com a banca avaliadora. A banca avaliadora será composta com outros/as 

dois/duas membros/as de sua escolha, priorizando a formação na mesma área de 

conhecimento objeto da tutoria. 

11. A seleção constará de três etapas: 

I – Avaliação do Histórico Acadêmico; 

II – Prova Escrita (rendimento mínimo de 75%); 

III - Entrevista/Prova Oral (ou outro meio definido pela banca de seleção, indicado no 

Anexo II). 

12. Em caso de notas finais iguais, terá prioridade o/a candidato/a que apresentar maior 

Coeficiente de Rendimento acadêmico (CR). Em persistindo o empate, será dada prioridade 

ao/à candidato/a que tiver cursado o maior número de créditos. 

https://sistemas.ufsb.edu.br/questionarios/index.php/813815?lang=pt-BR
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13. O/a estudante aprovado/a como bolsista ainda deverá atender às seguintes condições: 

13.1 Não acumular bolsas de ensino, monitoria, estágio, pesquisa ou extensão, exceto os 

auxílios destinados a promover a permanência dos/as estudantes na UFSB; 

 13.2 Ter uma Conta Corrente ativa em seu nome para o pagamento da bolsa; 

  13.3 Enviar  para o endereço: tutorias@ufsb.edu.br, na data do Resultado Final, o ANEXO  II 

deste edital devidamente preenchido e assinado juntamento com um extrato bancário 

comprovando a Conta Corrente ativa. 

   13.4 O/A candidato/a aprovado/a e classificado/a que não cumprir o disposto nos itens 

13.1 a 13.3 será desclassificado. 

14. Caso o/a candidato/a seja aprovado/a em mais de um processo seletivo 

simultaneamente, deverá manifestar opção pela Equipe de Tutoria à qual deseja se vincular 

enviando um e-mail na data da publicação do Resultado Final para tutorias@ufsb.edu.br. 

15. Todos os/as estudantes aprovados/as deverão realizar o Programa de Capacitação em 

Tutoria a fim de se habilitarem à função de tutor/a. Aqueles/as que não participarem na data 

prevista serão substituídos/as pelos/as demais candidatos classificados/as em ordem 

decrescente. 

16. Os/As tutores/as farão jus a um certificado, desde que tenha sido avaliado/a com 

êxito pelo/a coordenador/a. 

17. Caso permaneçam dúvidas, os/as candidatos/as poderão encaminhar sua 

manifestação para o endereço tutorias@ufsb.edu.br 

18. O processo seletivo obedecerá ao seguinte cronograma: 

CRONOGRAMA 

Período de inscrição 28/02 a 10/03/2023 

Análise das inscrições 13/03 a 16/03/2023 

Homologação das inscrições 17/03/2023 

Recurso contra a homologação das inscrições Até 20/03/2023 

Homologação das inscrições após recurso 21/03/2023 

Período de seleção 22/03 a 24/03/2023 

Resultado preliminar 03/04/2023 

Período de interposição de recurso Até 04/04/2023 

Resultado final 05/04/2023 

Programa de Capacitação em Tutoria 13 e 14/04/2023 

                                                                                                                                                                                                                       

Itabuna, 28 de fevereiro de 2023. 

 

FRANCESCO LANCIOTTI JÚNIOR 

Pró-Reitor de Gestão Acadêmica 

mailto:tutorias@ufsb.edu.br
mailto:tutorias@ufsb.edu.br
mailto:tutorias@ufsb.edu.br
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ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS 

 

Campus 
Vagas com 

bolsa 
Vagas 

voluntárias 
Equipes de Tutoria Coordenadores/as 

Link de acesso aos tópicos 
de provas 

CJA 

1 1 
Escrita Acadêmica 

Joseline Pippi e Grasiely Faccin Borges Clique aqui 

1 1 Maria Helena Machado Piza-Figueiredo Clique aqui 

1 1 
Ciências Políticas e 
Políticas Públicas 

Márcio Carvalho Clique aqui 

1 1 Cálculo Márcio Roberto de Garcia Maia Clique aqui 

1 1 Física Básica Márcio Roberto de Garcia Maia Clique aqui 

1 1 Matemática Básica Márcio Roberto de Garcia Maia Clique aqui 
 

Campus 
Vagas com 

bolsa 
Vagas 

voluntárias 
Equipes de Tutoria Coordenadores/as 

Link de acesso aos tópicos 
de provas 

CSC 

2 2 
Escrita Acadêmica 

Sérgio Cerqueda Clique aqui 

1 1 Luciana Beatriz Bastos Ávila Clique aqui 

1 1 Matemática/Cálculo Marcos Calazans e Elaine Dias Clique aqui 

1 1 Matemática Básica Marcos Calazans Clique aqui 

1 1 Física Básica Angelo Lemos Clique aqui 

1 1 Química Geral Thaise Alves dos Santos Clique aqui 

1 1 
Computação 

Angelo Lemos Clique aqui 

1 1 Elivaldo Lozer Fracalossi Ribeiro Clique aqui 

1 1 LIBRAS Daniane Pereira Clique aqui 
 

https://ufsb.edu.br/progeac/images/ESCRITA_ACAD%C3%8AMICA_-_JOSELINE_E_GRASIELY.pdf
https://ufsb.edu.br/progeac/images/ESCRITA_ACAD%C3%8AMICA_-_MARIA_HELENA_PIZA.pdf
https://ufsb.edu.br/progeac/images/Ci%C3%AAncia_Pol%C3%ADtica_e_Pol%C3%ADticas_P%C3%BAblicas_-_M%C3%A1rcio_Carvalho.pdf
https://ufsb.edu.br/progeac/images/C%C3%81LCULO_-_M%C3%81RCIO_MAIA.pdf
https://ufsb.edu.br/progeac/images/F%C3%8DSICA_B%C3%81SICA_-_M%C3%81RCIO_MAIA.pdf
https://ufsb.edu.br/progeac/images/MATEM%C3%81TICA_B%C3%81SICA_-_M%C3%81RCIO_MAIA.pdf
https://ufsb.edu.br/progeac/images/ESCRITA_ACAD%C3%8AMICA_-_S%C3%89RGIO_CERQUEDA.pdf
https://ufsb.edu.br/progeac/images/ESCRITA_ACAD%C3%8AMICA_-_LUCIANA_%C3%81VILA.pdf
https://ufsb.edu.br/progeac/images/MATEM%C3%81TICA_B%C3%81SICA_C%C3%81LCULO_-_MARCOS_CALAZANS_E_ELAINE_DIAS.pdf
https://ufsb.edu.br/progeac/images/MATEM%C3%81TICA_B%C3%81SICA_-_MARCOS_CALAZANS.pdf
https://ufsb.edu.br/progeac/images/F%C3%8DSICA_B%C3%81SICA_-_%C3%82NGELO_LEMOS.pdf
https://ufsb.edu.br/progeac/images/QU%C3%8DMICA_GERAL-THA%C3%8DSE_ALVES.pdf
https://ufsb.edu.br/progeac/images/COMPUTA%C3%87%C3%83O_-_%C3%82NGELO_LEMOS.pdf
https://ufsb.edu.br/progeac/images/COMPUTA%C3%87%C3%83O_-_ELIVALDO_LOZER.pdf
https://ufsb.edu.br/progeac/images/LIBRAS_-_DANIANE_PEREIRA.pdf
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Campus 
Vagas com 

bolsa 
Vagas 

voluntárias 
Equipes de Tutoria Coordenadores/as 

Link de acesso aos tópicos 
de provas 

CPF 

1 1 
Escrita Acadêmica 

Renata Soares Passinho Clique aqui 

1 1 Ivonete de Souza Susmickat Aguiar Clique aqui 

1 1 LIBRAS Jaqson Alves Santos Clique aqui 

1 1 Biologia/ Imunologia Israel Souza Ribeiro Clique aqui 

1 1 Bioquímica Israel Souza Ribeiro Clique aqui 

1 1 Inglês Ana Carolina Justiniano Melotti Clique aqui 

https://ufsb.edu.br/progeac/images/ESCRITA_ACAD%C3%8AMICA_-_RENATA_SOARES_PASSINHO_.pdf
https://ufsb.edu.br/progeac/images/ESCRITA_ACAD%C3%8AMICA_-_IVONETE_AGUIAR.pdf
https://ufsb.edu.br/progeac/images/LIBRAS_-_JAQSON.pdf
https://ufsb.edu.br/progeac/images/BIOLOGIA_IMUNOLOGIA_-_ISRAEL_SOUZA.pdf
https://ufsb.edu.br/progeac/images/BIOQU%C3%8DMICA_-_ISRAEL_SOUZA.pdf
https://ufsb.edu.br/progeac/images/INGL%C3%8AS_-_ANA_CAROLINA_MELOTTI.pdf
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO 

 

Através do presente instrumento, eu, ___________________________________________________, 

declaro ter ciência das obrigações inerentes à qualidade de tutor/a bolsista/a do Programa de Tutoria 

da Universidade Federal do Sul da Bahia e declaro: 

1. conhecer e respeitar o regulamento do Programa de Tutoria (Resolução n. 21/2022) e das normas 

definidas no Edital Progeac n. 12/2023; 

2. não acumular bolsas de ensino, monitoria estágio, pesquisa ou extensão, exceto os auxílios 

destinados a promover a permanência dos/as estudantes na UFSB; 

3. cumprir com dedicação as atividades propostas no projeto de tutoria; 

4. dispor de 12 horas semanais para atuar nas atividades de tutoria; 

5. ter ciência de que a participação no referido programa não estabelece nenhum vínculo empregatício 

com a UFSB. 

6. Anexar no e-mail o extrato bancário da Conta Corrente. 

7. Dados Bancários para pagamento de bolsa (somente se for candidato/a aprovado/a como bolsista). 

Nome Completo: 

CPF: 

Banco:  

Agência: 

Conta Corrente:  

 

8. Indique abaixo a sua disponibilidade de horário e turno para a tutoria: 

Dias da Semana (escolha ao menos 2 dias):  ☐ SEG ☐TER  ☐ QUA ☐QUI ☐ SEX ☐SAB 

Frequência semanal: ☐ 1dia na semana (2h seguidas) ☐ 2 dias na semana (1h cada encontro) 

Turno da Tutoria: ☐ Matutino  ☐ Vespertino ☐ Noturno 

Modalidade de tutoria acordada com o/a coordenador/a: ☐ Presencial   ☐ Online 

 

Estou ciente de que prestar declarações falsas ou omitir informações é crime previsto no Código Penal 

brasileiro, com previsão de pena e multa. Identificada a qualquer tempo alguma irregularidade, a 

bolsa será imediatamente suspensa e o/a tutor/a será desvinculado/a do Programa de Tutorias da 

UFSB. 

_____________________________ , _____/______/_____ 

 

_______________________________________________________________________ 

                                                         (Assinatura do/a candidato/a) 

 


