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EDITAL Nº 01/2018 

 

Estabelece normas do Processo Seletivo Simplificado (PSS) a 

Bolsistas para o Programa Institucional de Acesso, Participação e 

Aprendizagem de Estudantes Público Alvo da Educação Especial, do 

Núcleo de Acessibilidade. 

 

O Núcleo de Acessibilidade (NA) e a Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária 

(CCOM), tornam público o Edital para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) de concessão de 08 

(oito) Bolsas destinadas a estudantes que queiram desenvolver habilidades e competências em 

atividades junto aos estudantes Público Alvo da Educação Especial (estudantes com deficiência e 

transtorno global do desenvolvimento). 

 

DO ACOMPANHAMENTO, DO VALOR, DA VIGÊNCIA E DAS VAGAS 
 

As vagas que se destinam este edital são:  

- Estudante monitor para acompanhamento pedagógico e psicossocial; 

- Estudante escriba e apoio nas atividades de acessibilidade e inclusão. 

 

O acompanhamento dos estudantes Público Alvo da Educação Especial é presencial e assistido pelo 

NA, CCOM e Coordenação do Curso em que o estudante apoiado pelo NA está matriculado. O 

monitor receberá uma bolsa no valor de R$400,00 no período de Abril a Dezembro de 2018, 

podendo ser renovado por mais 1(um) ano.  
A opção de desligamento, renovação e/ou reposição dos tutores ficará a cargo do NA, CCOM e 

Coordenação de Curso. 

Considerando os cursos dos estudantes a serem apoiados, o presente edital compreende vagas para 

estudantes-monitores matriculados a partir do 5º período de graduação ou pós-graduação nos 

seguintes cursos:  

 

Nº de Vagas Curso Período 

de atuação 

Função CH 

 

 

 

02 

Licenciatura do 

Campo e/ou estudante 

de pós-graduação em 

Educação com 

graduação em 

Licenciatura do 

Campo ou Pedagogia. 

 

 

Contraturno

. 

Acompanhamento pedagógico e 

psicossocial. 

 

 

 

20h 
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01 História Contraturno Acompanhamento pedagógico e 

psicossocial. 

20h 

01 Geografia  Contraturno Acompanhamento pedagógico e 

psicossocial. 

20h 

01 Ciências Biológicas Contraturno Acompanhamento pedagógico e 

psicossocial. 

20h 

 

 

 

01 

Qualquer Curso, 

preferência estudantes 

de Ciências da 

Computação. 

Os requisitos básicos 

são: letra legível e 

domínio em 

informática. 

 

 

 

Matutino 

Acompanhar o estudante nos 

horários de aulas desenvolvendo a 

função de escriba e apoio nas 

atividades de acessibilidade e 

inclusão.  

20h 

 

 

 

01 

 

Qualquer Curso. 

Os requisitos básicos 

são: letra legível e 

domínio em 

informática. 

 

 

 

Matutino 

Acompanhar o estudante nos 

horários de aula e, quando 

necessário, desenvolvendo a 

função de escriba. Adaptação de 

materiais pedagógicos e apoio nas 

atividades de acessibilidade e 

inclusão  

20h 

 

 

 

01 

 

Qualquer Curso. 

Os requisitos básicos 

são: letra legível e 

domínio em 

informática 

 

 

 

Vespertino 

Acompanhar o estudante nos 

horários de aula e, quando 

necessário, desenvolvendo a 

função de escriba. Adaptação de 

materiais pedagógicos e apoio nas 

atividades de acessibilidade e 

inclusão 

20h 

 

DOS REQUISITOS DO/A ESTUDANTE MONITOR  
O candidato deverá ser estudante regular dos cursos de graduação ou pós-graduação descritos acima 

e concorrerá a vaga da sua área. 

O candidato deverá demonstrar interesse pela temática envolvendo a inclusão e acessibilidade dos 

estudantes público alvo da Educação Especial e afinidades em executar a atividade a ser 

desempenhada. 

Possuir disponibilidade de 20 horas semanais para o cumprimento das atividades a serem 

desempenhadas. 
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São funções do candidato: realizar o acompanhamento pedagógico e demais atividades acadêmicas 

diretamente ligadas ao curso, bem como o apoio em atividades de acessibilidade e inclusão, tendo 

em vista o acesso, a participação e a aprendizagem do estudante público alvo da Educação Especial. 

O candidato para as vagas de acompanhamento pedagógico e psicossocial deverá elaborar um plano 

de trabalho para o acompanhamento junto a Coordenação do Curso que o aluno está matriculado e 

encaminhar ao NA e a CCOM. O candidato deverá entregar, mensalmente, uma ficha de frequência 

descrevendo as atividades realizadas, assinatura do docente e assinatura do aluno apoiado. Além 

disso, ao final do semestre letivo, apresentará relatório de atividades realizadas ao NA e a CCOM. 

O critério de desempate será a experiência na área da Educação Especial/Inclusão. 

 

DAS INSCRIÇÕES 
O estudante interessado deverá preencher a ficha de inscrição (ANEXO I) e entregá-la juntamente 

com os documentos solicitados no período de 21/03 a 03/04/2018 na sala 18 do Bloco 

Administrativo, das 8:00 às 12:00 horas, ou na sala do Núcleo de Acessibilidade no primeiro piso 

da Biblioteca, das 13:00 às 17:00 horas. 

Para mais informações, entre em contado pelo telefone: (64) 98124-0240 ou e-mail: 

acessibilidadecatalaoufg@gmail.com  

 

DA SELEÇÃO 
Os candidatos que tiverem sua inscrição homologada serão selecionados por meio de uma entrevista 

realizada pela Coordenação do NA e da CCOM, visando verificar o conhecimento e o interesse do 

mesmo em relação à área Educação Especial e inclusiva. Será considerado, também, a experiência 

do candidato com a área e na monitoria. 

As entrevistas serão realizadas no período de 09 a 11/04/2017. 

 

DA DOCUMENTAÇÃO 
Atestado de Matrícula nas disciplinas 2018.1. 

Histórico Escolar atualizado.  

Cópia legível do documento de identificação com foto (RG, Carteira de Motorista etc). 

Cópia do Cartão bancário (conta corrente ou poupança) do próprio candidato. 

Ficha de inscrição preenchida (ANEXO I). 

Todos os documentos serão conferidos no ato da entrega, e caso estejam incompletos, a Inscrição 

NÃO será aceita. 

 

DOS RESULTADOS 
A divulgação da lista de inscrições deferidas será publicada no sitio da Regional Catalão 

(https://www.catalao.ufg.br/), no dia 04/04/2018 às 17:00 horas. 

O Resultado Preliminar será publicado no sitio da Regional Catalão (https://www.catalao.ufg.br/)no 

dia 12/04/2018 às 17:00 horas. 

mailto:acessibilidadecatalaoufg@gmail.com
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O candidato poderá apresentar recurso (formulário ANEXO II) junto ao NA até vinte e quatro horas 

após a publicação dos resultados, por meio do endereço de e-mail: 

acessibilidadecatalaoufg@gmail.com. 

O Resultado Final será publicado no sitio da Regional Catalão (https://www.catalao.ufg.br/) no dia 

14/04/2018 às 17:00 horas. 

Os candidatos selecionados deverão participar de uma reunião para elaboração do plano de trabalho 

no dia 16/04/18 às 14 horas, na sala 108 do Prédio Administrativo. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
O estudante público alvo da Educação Especial que detenha conhecimentos acadêmicos e/ou 

experiências de estratégias de ensino e aprendizagem pode se inscrever neste processo seletivo. 

O estudante monitor poderá ser excluído do processo seletivo, a qualquer tempo, desde que 

comprovada qualquer situação de irregularidade nas declarações e nos documentos apresentados, 

sem prejuízo da adoção de medidas judiciais cabíveis. 

O estudante monitor será automaticamente desvinculado (sem nenhum ônus financeiro à UFG) caso 

o estudante público alvo da Educação Especial deixe de frequentar as aulas, seja por motivo de 

trancamento oficial e/ou desistência. Neste caso a bolsa será imediatamente suspensa. 

O estudante monitor será automaticamente desvinculado caso seja comprovado que o mesmo não 

está desempenhando as funções para as quais foram designados. 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo de Acessibilidade e Coordenação da Comunidade 

dos Assuntos Universitários. 

 

 

Catalão, 21 de março de 2018. 

 

 

 
 

Profa. Dra. Cristiane da Silva Santos. 

Coordenadora do Núcleo de Acessibilidade/RC. 

Laurita de Queiroz Bomdespacho. 

Coordenadora dos Assuntos da Comunidade Universitária. 
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ANEXO I 

Ficha de Inscrição (Via do Núcleo de Acessibilidade) 

À Comissão Organizadora do Processo Seletivo de Bolsas – Edital N. 01/2018 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome: 

RG:                                                                                     CPF: 

Endereço: 

Telefone:                                                                               E-mail: 

Curso:                                                                                  N. Matrícula: 

Vaga pretendida: ( ) Acompanhamento Pedagógico: Licenciatura do Campo e/ou estudante de pós-graduação em 

Educação com graduação em Licenciatura do Campo ou Pedagogia 

( ) Acompanhamento Pedagógico: História 

( ) Acompanhamento Pedagógico: Ciências Biológicas 

( ) Acompanhamento Pedagógico: Geografia 

( ) Escriba e domínio em informática matutino acompanhamento sala de aula 

( ) Escriba e domínio em informática matutino acompanhamento sala de aula e adaptações de materiais 

( ) Escriba e domínio em informática vespertino acompanhamento sala de aula e adaptações de materiais 

 

Obs.: Preencher com letra legível e entregar junto aos documentos solicitados no período de 21/03 a 03/04/2018 na 

sala 18 do Bloco Administrativo das 8:00 às 12:00 horas ou na sala do Núcleo de Acessibilidade, situado no 

primeiro piso da Biblioteca, das 13:00 às 17:00 horas. 

 

Documentos entregues: 

( )Atestado de Matrícula nas disciplinas 2018.1. 

( ) Histórico Escolar atualizado.  

( ) Cópia legível do documento de identificação com foto (RG, Carteira de Motorista etc). 

( ) Cópia do Cartão bancário (conta corrente ou poupança) do próprio candidato. 

( ) Ficha de inscrição preenchida (ANEXO I). 

 

Data: ___/___/___ 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Funcionário do Núcleo de Acessibilidade 
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ANEXO I 

Ficha de Inscrição ( Via do Candidato) 

À Comissão Organizadora do Processo Seletivo de Bolsas – Edital N. 01/2018 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome: 

RG:                                                                                     CPF: 

Endereço: 

Telefone:                                                                               E-mail: 

Curso:                                                                                  N. Matrícula: 

Vaga pretendida: ( ) Acompanhamento Pedagógico: Licenciatura do Campo e/ou estudante de pós-graduação em 

Educação com graduação em Licenciatura do Campo ou Pedagogia 

( ) Acompanhamento Pedagógico: História 

( ) Acompanhamento Pedagógico: Ciências Biológicas 

( ) Acompanhamento Pedagógico: Geografia 

( ) Escriba e domínio em informática matutino acompanhamento sala de aula 

( ) Escriba e domínio em informática matutino acompanhamento sala de aula e adaptações de materiais 

( ) Escriba e domínio em informática vespertino acompanhamento sala de aula e adaptações de materiais 

 

Obs.: Preencher com letra legível e entregar junto aos documentos solicitados no período de 21/03 a 03/04/2018 na 

sala 18 do Bloco Administrativo das 8:00 às 12:00 horas ou na sala do Núcleo de Acessibilidade, situado no 

primeiro piso da Biblioteca, das 13:00 às 17:00 horas. 

 

Documentos entregues: 

( )Atestado de Matrícula nas disciplinas 2018.1. 

( ) Histórico Escolar atualizado.  

( ) Cópia legível do documento de identificação com foto (RG, Carteira de Motorista etc). 

( ) Cópia do Cartão bancário (conta corrente ou poupança) do próprio candidato. 

( ) Ficha de inscrição preenchida (ANEXO I). 

 

Data: ___/___/___ 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Funcionário do Núcleo de Acessibilidade 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

À Comissão Organizadora do Processo Seletivo de Bolsas – Edital N.01/2018 

 

Nome: 

Motivo do Recurso: 

_____________________________________________________________________________ 

Justificativa do candidato – Razões da solicitação do recurso: 

 

 

 

 

OBS: Preencher com letra legível e encaminhar para o e-mail: 

acessibilidadecatalaoufg@gmail.com. 

 

 

Data: ___/___/___ 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 

Nome do candidato: 

Motivo do Recurso: 

Nome do Funcionário 

Data: ___/___/___ 
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ANEXO III 

CRONOGRAMA 

 

 

EVENTO PERÍODO 

Divulgação do Edital 21/03/2018 

Inscrições 21/03 a 03/04/2018 

Divulgação das inscrições deferidas 04/04/2018 

Período de Interpolação de recursos 05/04/2018 

Resultado Final das inscrições 06/04/2018 

Entrevistas 09 a 11/04/2018 

Resultado Preliminar 12/04/2018 

Período de Interpolação de recursos 13/04/2018 

Resultado Final 14/04/2018 

Início das Atividades 16/04/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


