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PRO-REITORIA DE POLITICAS AFIRMATIVAS E ASSUNTOS ESTUDANT1S - PROPAAE

EDITAL N° 001/2023

PROGRAMA DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA

A Pro-Reitora da PROPAAE faz saber que estao abertas as inscrigoes para o Programa de 

Residencia Universitaria da UEFS, conforme RESOLUCAO CONSEPE N° 088/2019.

A Residencia Universitaria tern como finalidade acolher estudantes universitarios, vinculados a 

cursos de graduagao, que nao tenham nucleo familiar (pai e/ou mae ou responsavel e/ou conjuge) 

domiciliado na zona urbana de Feira de Santana e que se encontram em situagao de 

vulnerabilidade social, aprovados em avalia^ao socioeconomica realizada pela UEFS.

1. DA INSCRICAO ON-LINE:

realizar-se-ao exclusivamente por meio da internet, 

https://script.google.eom/macros/s/AKfvcbvzvvvVWeHBPl 11J2UU- 

MAzmexI tRRdiQh4Rq-vUiMlcNW6kroviOu90hriuiJYJfEF/exec no periodo de 16 de Janeiro 

de 2023 a 29 de Janeiro de 2023, somente ate as 23:59 horario de Brasilia, conforme data 

estabelecida;

inscribes 

do link

As

atraves

A inscribe da/o candidata/o implicara no conhecimento e aceitagao irrestrita das normas e 

condigoes estabelecidas neste Edital e em sens Anexos, aos quais nao podera a/o candidata/o 

alegar desconhecimento.

informagoes prestadas inscrigao conformeAs ficha dena

link https://script.google.eom/macros/s/AKfvcbvzvvvVWeHBPHl J2HIJ-

de inteiraMAzmexl tRRdiOh4Rq-vUiM 1 cNW6krovlOu9QhriuiJYJfEF/exec sao

responsabilidade da/o candidata/o, podendo ser excluida/o deste processo, aquela/e que

https://script.google.eom/macros/s/AKfvcbvzvvvVWeHBPl_11J2UU-MAzmexI_tRRdiQh4Rq-vUiMlcNW6kroviOu90hriuiJYJfEF/exec
https://script.google.eom/macros/s/AKfvcbvzvvvVWeHBPl_11J2UU-MAzmexI_tRRdiQh4Rq-vUiMlcNW6kroviOu90hriuiJYJfEF/exec
https://script.google.eom/macros/s/AKfvcbvzvvvVWeHBPHl_J2HIJ-
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informa-las com dados incorretos, anexar documenta^ao incompleta, ilegi'vel, fora do prazo de 

validade, bem como aquela/e que prestar informaydes inven'dicas, ainda que o fato seja 

constatado aposrealiza^ao das etapas do processo seletivo.

A/O candidata/o sera responsabilizada/o por qualquer erro on omissao das informagoes 

prestadas no momento da inscrigao.

Em nenhuma hipotese sera aceita inscrigao fora do prazo.

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRICAO:

Para candidatar-se ao Programa de Residencia Universitaria a/o estudante devera atender os 

seguintes requisites previstos no ANEXO DA RESOLUQAO CONSEPE 088/2019, a saber o 

REGIMENTO DE ACESSO E FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DA 

UEFS. Segao II, ARTIGO 5°, §4. no que determina:

a) Estar regularmente matriculada/o em curso de graduagao da UEFS ate o final deste

Processo Seletivo;

b) Nao ter concluido qualquer curso superior;

c) Nao estar matriculada/o em outra instituigao de ensino superior;

d) Nao possuir nucleo familiar (pai e/ou mae on responsavel e/ou conjuge) domiciliado na

zona urbana de Feira de Santana;

e) Nao possuir vinculo empregaticio e/ou cargo publico;

f) Ter renda familiar per capita de ate 70% do salario minimo vigente (por renda familiar

per capitaentende-se o valor total dos rendimentos da familia dividida pelo numero de 

dependentes);

g) Preencher o Quadro de Caracterizacao do Grupo Familiar com todas as informagoes da/o

estudante e do grupo familiar.
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3. DO PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo constara de 03 (tres) etapas:

Inscri^ao: Esta etapa ocorrera no periodo de 16 de Janeiro de 2023 a 29 de 

Janeiro de 2023, somente ate as 23:59, atraves do link: 

https://script.o;oogle.eom/maeros/s/AKfvcbvzvvvVWeHBPHl J2HU-

MAzmexI tRRdiOh4Rq-vUiM 1 cNW6krovlOu90hriuiJYJfEF/exee

Homologa^ao das Inscribes: A lista de estudantes homologadas/os sera 

publicada ate o dia 10 fevereiro de 2023 no site da PROPAAE e no mural da Pro- 

Reitoria.

Entrevista: Esta etapa sera realizada apenas quando houver necessidade de 

complementaqao de informaqoes da/o candidata/o para o processo seletivo. Sera 

realizada no periodo de 23/02/2023 a 03/03/2023. O NAPP convocara a/o candidata/o 

para entrevista presencial, atentando para os protocolos de prevenqao a COVID-19, e/ou 

por videoconferencia, se julgar necessario.

A/O candidata/o sera informada/o sobre o agendamento da entrevista, atraves de publicaqao 

nosite da PROPAAE e no mural da Pro-Reitoria, constando data, horario e local da entrevista 

(caso seja realizada presencialmente) on link de acesso ao Google Meet (caso seja realizada por 

videoconferencia).

O nao comparecimento da/o estudante implicara na elimina^ao da/o candidata/o do processo 

seletivo, salvo aquela/e que apresentar justificativa formal e comprovada em ate 02 (dois) dias 

uteis apos a data estipulada para a entrevista.

A entrevista social tern carater sigiloso, devendo a/o candidata/o. ao longo de todo processo 

prestar de forma clara e veridica todas as informa9oes solicitadas pela Equipe do NAPP.

https://script.o;oogle.eom/maeros/s/AKfvcbvzvvvVWeHBPHl_J2HU-
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4. DA DOCUMENTACAO NECESSArIA:

No momento de sua inscrigao, a/o candidata/o devera anexar todas as documenta9oes solicitadas 

nos Anexos I e II deste Edital, a saber:

a) Declara^ao de que nao possui diploma de nlvel superior e nao esta matriculada/o em 

outra institui^ao de ensino superior no ato da inscribe on-line;

b) Declara9ao de que nao possui nucleo familiar (pai e/ou mae ou responsavel e/ou conjuge) 

domiciliado na zona urbana de Feira de Santana no ato da inscr^ao on-line;

c) Declara9ao de que nao possui vinculo empregaticio e/ou cargo publico no ato da 

inscri9ao on-line;

d) Outras Declara9oes (Anexo II);

e) Documentos pessoais e de todos os componentes do sen grupo familiar (ANEXO I);

0 Comprova9ao de renda conforme situa9ao ocupacional de cada membro familiar 

(ANEXO I);

g) Preenchimento de todas as informa9oes do Quadro de Caracterizagao do Grupo Familiar;

h) Comprovantes das despesas mensais (ANEXO I).

i) Quando a/o candidata/o for menor de idade, nao emancipado, devera apresentar termo 

de responsabilidade assinado pelo tutor ou responsavel, conforme legislagao 

vigente (ANEXO II);

j) A/O candidata/o que pleitear vaga para Pessoa com Deficiencia (PcD) devera 

apresentarRelatorio Medico, assinado, datado e carimbado, alem da especificagao da 

deficiencia com base no Codigo Internacional- (CID-10) ou DSM-5.
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5. DO NUMERO DE YAGAS

Serao oferecidas 09 (nove ) vagas, sendo:

GENERO N° DE VAGAS

Mulher on Homem CIS/ TRANS 06

Mulher CIS/TRANS (pessoa com deficiencia) 02

Homem CIS/TRANS (pessoa com deficiencia) 01

TOTAL 09

6. DOS RECURSOS

A/O candidata/o tera o prazo de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da publica^ao de cada 

etapa, para interpor reeurso, atraves do link:

https://script.google.eom/macros/s/AKlvcbvzvvvVWeHBPHl.I2HlJ-MAzmexI lRRdiQh4Rq-

vUiM 1 eNW6krovlOu90hriui.I YJfEF/exec

Nenhum reeurso sera aceito fora do prazo e das condigoes estipuladas.

7. DA PUBLICACAO DO RESLLTADO FINAL

7.1. O resultado final sera publicado no site da PROPAAE ate o dia 16 de margo de 2023 

contendo a relagao de matncula das/os candidatas/os por ordem de classificagao segundo os 

criterios estabelecidos no barema (Anexo III).

https://script.google.eom/macros/s/AKlvcbvzvvvVWeHBPHl.I2HlJ-MAzmexI_lRRdiQh4Rq-
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8. DOCRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA

Publicagao do Edital 13/01/2023

Inscribes 16/01/23 a 29/01/2023

Homologa^ao das InscriQoes 10/02/2023

Interposigao de Recurso 13/02/2023 e 14/02/2023

Resultado do Recurso 16/02/2023

Entrevista 23/02/2023 a 03/03/2023

Publicagao do Resultado Parcial 10/03/2023

Interposigao de Recurso 13/03/2023 e 14/03/2023

Publicagao do Resultado Final 16/03/2023

9. DAS DISPOSI^OES GERAIS

A/O candidata/o que efetuar sua inscrigao no presente processo de selegao declara conhecimento 

e aceitagao de todo o conteudo deste Edital;

E de responsabilidade exclusiva da/o candidata/o a observancia dos procedimentos e prazos 

estabelecidos nas normas que regulamentam o presente Edital, bem como a verificagao dos 

documentos exigidos para a inscrigao;

A PROPAAE/NAPP se desobriga do envio de mensagem eletronica ou de qualquer outra 

comunicagao direta com as/os candidatas/os. E de responsabilidade exclusiva das/os 

candidatas/os acompanharem, atraves do site www.propaae.uefs.br as etapas e os comunicados 

quanto ao processo seletivo;

http://www.propaae.uefs.br
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As/Os candidatas/os que nao participarem de todas as etapas do processo de selet^ao e/ou nao 

entregar toda documentagao online solicitada, inclusive aquelas requeridas aos membros do sen 

grupo familiar, serao automaticamente eliminadas/os do processo;

0 quantitativo de vagas refere-se ao numero permitido respeitando a reserva de quartos de 

isolamento para casos devido a COVID-19, podendo, durante o semestre em curso, as/os 

classificadas/os sem vagas, serem convocadas/os;

A convocagao das/os classificadas/os podera acontecer durante todo o semestre 2023.2. de 

acordo com a disponibilidade de vagas.

O NAPP poderautilizar-se de visitas domiciliares e contatos interinstitucionais para obten^ao de 

informa96es adicionais necessarias;

A/O candidata/o que omitir informa^oes e/ou fornecer dados inveridicos, fraudar e/ou falsificar 

documentatpao tera, a qualquer momento, sua vaga cancelada, sem prejuizo das sai^oes 

administrativas e juridicas cabiveis;

A realiza9ao de estudos socioecondmicos e de competencia da/o Assistente Social, conforme o 

inciso XI do art. 4° da Lei n. 8.662/1993, de Regulamenta9ao Profissional das/os Assistentes 

Sociais;

Em caso de duvidas, a/o candidata/o deve encaminhar e-mail para o endere9o: 

duvidaseditais.Dropaae@:umail.com:

Os casos omissos serao resolvidos pela PROPAAE.

Feira de Santana. 13 de Janeiro de 2023.

(Wy\SSax }\JcvA 
Renata Dias Souza

Pro-Reitora em Exercicio da PROPAAE


