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PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROPAAE

EDITAL Nº 001/2022

PROGRAMA DE RESIDENCIA UNIVERSITÁRIA

A Pró-Reitora da PROPAAE faz saber que estão abertas as inscrições para o Programa de

Residência Universitária da UEFS, conforme RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 088/2019.

A Residência Universitária tem como finalidade acolher estudantes universitários,

vinculados a cursos de graduação, que não tenham núcleo familiar (pai e/ou mãe ou

responsável e/ou cônjuge) domiciliado na zona urbana de Feira de Santana e que se

encontram em situação de vulnerabilidade social, aprovados em avaliação socioeconômica

realizada pela UEFS.

1. DA INSCRIÇÃO

1.1 INSCRIÇÃO ON LINE:

1.1.1 As inscrições realizar-se-ão exclusivamente por meio da internet, através do link

https://script.google.com/macros/s/AKfycbxNbOcwtwntg7VQH80sK7W1EDdj

whrV0_h-hD6IrR3a_REhepfTu_d-UL2zkRt3zawz/exec , no período de 17 de

janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022, somente até às 23:59 horário de Brasília,

conforme data estabelecida;

1.1.2 A inscrição da/o candidata/o implicará no conhecimento e aceitação irrestrita das

normas e condições estabelecidas neste Edital e de seus Anexos, em relação aos

quais não poderá a/o candidata/o alegar desconhecimento;

1.1.3 As informações prestadas na ficha de inscrição conforme link

https://script.google.com/macros/s/AKfycbxNbOcwtwntg7VQH80sK7W1EDdj

https://script.google.com/macros/s/AKfycbxNbOcwtwntg7VQH80sK7W1EDdjwhrV0_h-hD6IrR3a_REhepfTu_d-UL2zkRt3zawz/exec
https://script.google.com/macros/s/AKfycbxNbOcwtwntg7VQH80sK7W1EDdjwhrV0_h-hD6IrR3a_REhepfTu_d-UL2zkRt3zawz/exec
https://script.google.com/macros/s/AKfycbxNbOcwtwntg7VQH80sK7W1EDdjwhrV0_h-hD6IrR3a_REhepfTu_d-UL2zkRt3zawz/exec


whrV0_h-hD6IrR3a_REhepfTu_d-UL2zkRt3zawz/exec são de inteira

responsabilidade da/o candidata/o, podendo ser excluída/o deste processo,

aquela/e que informá-las com dados incorretos, anexar documentação

incompleta, ilegível, fora do prazo da validade, bem como aquela/e que prestar

informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado após realização das

etapas do processo seletivo;

1.1.4 A/O candidata/o será responsável por qualquer erro ou omissão das informações

prestadas no momento da inscrição;

1.1.5 Em nenhuma hipótese será aceita inscrição fora do prazo.

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:

Para candidatar-se ao Programa de Residência Universitária a/o estudante deverá atender

aos seguintes requisitos:

a) Estar regularmente matriculada(o) em curso de graduação da UEFS, até o final deste

Processo Seletivo;

b) Não ter concluído qualquer curso superior;

c) Não estar matriculada/o em outra instituição de ensino superior;

d) Não possuir núcleo familiar (pai e/ou mãe ou responsável e/ou cônjuge) domiciliado

na zona urbana de Feira de Santana;

e) Não possuir vínculo empregatício e /ou cargo público;

f) Ter renda familiar per capita de até 70% do salário mínimo vigente: anexar os

comprovantes de renda de todos os membros do grupo familiar, conforme a ocupação de cada

membro (Anexo II). Por renda familiar per capita entende-se o valor total dos rendimentos

da família dividida pelo número de dependentes;

g) Preencher o Quadro de Caracterização do Grupo Familiar com todas as informações

da/o estudante e do grupo familiar.

3. DO PROCESSO SELETIVO

3.1 O processo seletivo constará de 04 (quatro) etapas:

https://script.google.com/macros/s/AKfycbxNbOcwtwntg7VQH80sK7W1EDdjwhrV0_h-hD6IrR3a_REhepfTu_d-UL2zkRt3zawz/exec


3.1.1 Inscrição: Esta etapa ocorrerá no período de 17 de janeiro de 2022 a 31 de

janeiro de 2022, somente até às 23:59, através do link

https://script.google.com/macros/s/AKfycbxNbOcwtwntg7VQH80sK7W1EDdj

whrV0_h-hD6IrR3a_REhepfTu_d-UL2zkRt3zawz/exec

3.1.2 Homologação das Inscrições: Será publicada até o dia 11 fevereiro de 2022 no

site da PROPAAE e no mural da Pró-Reitoria.

3.1.3 Análise Documental: De 16 de fevereiro de 2022 a 24 de fevereiro de 2022.

3.1.4 Entrevista: Esta etapa acontecerá no período de 07 de março a 18 de março

de 2022. O NAPP convocará a/o candidata/o para entrevista presencial, atentando

para os protocolos de prevenção à COVID-19 e/ou, por videoconferência, se julgar

necessário. A/O candidata/o será informada/o sobre o agendamento da entrevista,

através de e-mail ou contato informado no ato da inscrição, com data, horário e local de

comparecimento. O não comparecimento da/o estudante implicará na eliminação da/o

candidata/o do processo seletivo, salvo aquela/e que apresentar justificativa formal e

comprovada em até 02 (dois) dias úteis após a data estipulada para a entrevista.

A entrevista social tem caráter sigiloso, devendo a/o candidata/o, neste momento,

prestar de forma clara e verídica todas as informações solicitadas pela Equipe do

NAPP.

4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

4.1 A documentação da/o candidata/o e do seu grupo familiar, disponíveis nos ANEXOS,

deverá ser anexada em 02 etapas:

4.1.1 Na etapa da Inscrição a/o candidata/o deverá anexar os seguintes

documentos/declarações:

- Declaração de que não possui diploma de nível superior e não está matriculado em

outra instituição de ensino superior (ANEXO II);

- Declaração de que não possui núcleo familiar (pai e/ou mãe ou responsável e/ou

cônjuge) domiciliado na zona urbana de Feira de Santana (ANEXO II);

- Declaração de que não possui vínculo empregatício e /ou cargo público (ANEXO II);

https://script.google.com/macros/s/AKfycbxNbOcwtwntg7VQH80sK7W1EDdjwhrV0_h-hD6IrR3a_REhepfTu_d-UL2zkRt3zawz/exec
https://script.google.com/macros/s/AKfycbxNbOcwtwntg7VQH80sK7W1EDdjwhrV0_h-hD6IrR3a_REhepfTu_d-UL2zkRt3zawz/exec


- Comprovar renda conforme a situação ocupacional de cada membro familiar

(ANEXO I);

- Preencher todas as informações do Quadro de Caracterização do Grupo Familiar;

- Quando a/o candidata/o for menor de idade, incluir Termo de Responsabilidade dos

pais ou responsáveis (ANEXO II);

- A/O Candidata/o que pleitear vaga para Pessoa com Deficiência (PcD) deverá

apresentar um Relatório Médico.

4.1.2 Na etapa da Análise Documental as/os candidatas/os com as inscrições

homologadas deverão encaminhar:

- Seus documentos pessoais e dos componentes do grupo familiar (ANEXO I);

- Comprovantes das despesas mensais (ANEXO I).

5. NÚMERO DE VAGAS

Serão oferecidas 58 (cinquenta e oito vagas) vagas, sendo:

GÊNERO: Nº DE VAGAS

Mulher CIS/ TRANS 37

Mulher CIS/TRANS (pessoa com

deficiência)

02

Homem CIS/ TRANS 18

Homem CIS/TRANS (pessoa com

deficiência)

01

Total 58

6. RECURSOS

6.1 A/O candidata/o terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da

publicação de cada etapa para interpor recurso, através do link:

https://script.google.com/macros/s/AKfycbxNbOcwtwntg7VQH80sK7W1EDdjwh

rV0_h-hD6IrR3a_REhepfTu_d-UL2zkRt3zawz/exec ;

6.2 Nenhum recurso será aceito fora do prazo e das condições estipuladas.

https://script.google.com/macros/s/AKfycbxNbOcwtwntg7VQH80sK7W1EDdjwhrV0_h-hD6IrR3a_REhepfTu_d-UL2zkRt3zawz/exec
https://script.google.com/macros/s/AKfycbxNbOcwtwntg7VQH80sK7W1EDdjwhrV0_h-hD6IrR3a_REhepfTu_d-UL2zkRt3zawz/exec


7. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL

7.1. O resultado final será publicado no site da PROPAAE até o dia 29 de março de 2022

contendo a relação de matrícula das/os candidatas/os por ordem de classificação segundo os

critérios estabelecidos no barema (Anexo III).

8. DO CRONOGRAMA

DO CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA

Publicação do Edital 14/01/2022

Inscrições 17/01/22 a 31/01/2022

Homologação das Inscrições 11/02/2022

Interposição de Recurso 12/02/2022 e 13/02/2022

Resultado do Recurso 15/02/2022

Análise Documental 16/02/2022 a 24/02/2022

Entrevista 07/03/2022 a 18/03/2022

Publicação do Resultado Parcial 23/03/2022

Interposição de Recurso 24/03/2022 e 25/03/2022

Publicação do Resultado Final 29/03/2022

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 A/O candidata/o que efetuar sua inscrição no presente processo de seleção declara

conhecimento e aceitação de todo o conteúdo deste Edital;

 É de responsabilidade exclusiva da/o candidata/o a observância dos procedimentos e

prazos estabelecidos nas normas que regulamentam o presente edital, bem como a

verificação dos documentos exigidos para a inscrição e análise documental.



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

outra comunicação direta com as/os candidatas/os. É de responsabilidade exclusiva

das/os candidatas/os acompanharem, através do site www.propaae.uefs.br as etapas e

os comunicados da PROPAAE/NAPP quanto ao processo seletivo;

 As/Os candidatas/os que não participarem de todas as etapas do Processo de Seleção

e/ou não entregar toda documentação on line solicitada, inclusive aquelas requeridas

aos membros do seu grupo familiar serão, automaticamente, eliminadas/os do

processo;

 O quantitativo de vagas refere-se ao número permitido para a reserva de quartos do

isolamento de casos devido a COVID-19, podendo, durante o semestre em curso, os

classificados sem vagas, serem convocados;

 A convocação dos classificados poderá acontecer durante todo o semestre 2022.1 de

acordo com a disponibilidade de vagas.

 O NAPP também poderá utilizar-se de visitas domiciliares e contatos

interinstitucionais para obtenção de informações adicionais necessárias;

 A/O candidata/o que omitir informações e/ou fornecer dados inverídicos, fraudar e/ou

falsificar documentação terá a qualquer momento, sua vaga cancelada, sem prejuízo

das sanções administrativas e jurídicas cabíveis;

 A realização de estudos socioeconômicos é de competência da/o Assistente Social,

conforme o inciso XI do art. 4º da Lei n. 8.662/1993, de Regulamentação Profissional

das/os Assistentes Sociais;

 Em caso de dúvidas, a/o candidata/o deve encaminhar e-mail para o endereço:

duvidaseditais.propaae@gmail.com;

 Os casos omissos serão resolvidos pela PROPAAE.

Feira de Santana, 14 de janeiro de 2022.

Sandra Nívia Soares Oliveira

Pró-reitora da PROPAAE

http://www.propaae.uefs.
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