UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
CENTRO DE EDUCAÇÃO
EDITAL nº 05/2018 - EDUC-UFES/CE/PROEX
SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE PEDAGOGIA PARA ATUAR NO PROJETO EDUCUFES
O Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) torna público edital
de seleção para estudantes de Pedagogia atuarem como voluntárias/os no Projeto
Institucional Ampliando Oportunidades Educacionais e Culturais – EDUC-UFES.
O EDUC-UFES é um projeto institucional e de extensão desenvolvido no âmbito do Centro de
Educação da Universidade Federal do Espírito em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão
(PROEX). Visa propiciar mais uma possibilidade de aprimoramento do discente da UFES, por
intermédio de sua atuação no apoio ao ingresso na universidade à/ao estudante ou egresso do
ensino médio da rede pública. Por meio do EDUC-UFES objetiva-se, ainda, promover espaço
formativo integrado para as/os discentes da Universidade Federal do Espírito Santo
regularmente matriculadas/os, preferencialmente em cursos de licenciatura.
O projeto é desenvolvido no Campus Goiabeiras, em Vitória-ES, e durará todo o ano
letivo de 2018.
1. DOS PRÉ-REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES
1.1 Serão selecionados/as estudantes de Pedagogia voluntárias/os para atuarem no Projeto
EDUC-UFES de acordo com a Instrução Normativa nº 1/2017 da PROEX/UFES, a Resolução
nº 46/2014 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e a Resolução nº 12/2016 do Conselho
Universitário da UFES.
1.2 Serão concedidos certificados de atuação no Projeto Institucional Ampliando Oportunidades
Educacionais e Culturais – EDUC-UFES, fornecidos pela PROEX.
1.3 Poderão candidatar-se discentes do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES) preferencialmente do 3º a 6º período.
1.4 As atribuições envolvem demandas pedagógicas e administrativas, a saber:
I.
auxiliar a coordenação e equipe pedagógica na organização da rotina das aulas;
II.
acompanhar e encaminhar demandas pedagógicas dos estudantes e corpo docente
do projeto;
III. realizar matrícula de alunos, expedição de certificados e outros documentos
relacionados aos estudantes, docentes, equipe pedagógica e coordenação do Projeto;
IV. zelar pelo patrimônio moral e material da unidade;
V.
participar de reuniões mensais a fim de discutir questões referentes ao andamento
do Projeto;
VI. elaborar, avaliar e executar atividades relacionadas a pessoal, material,
patrimônio, atendimento ao público, classificação, catalogação e arquivo de
documentos;
VII. realizar trabalhos que exijam conhecimentos de informática (especialmente uso
do Word, Excel e Power Point), com vistas ao bom andamento pedagógico do projeto;
VIII. atender ao público pessoalmente, por telefone e por e-mail;
IX. confeccionar planilhas e fichas para controle de frequência, impressões e cópias,
além de possível auxílio na geração de informações relacionadas à boa gestão do

projeto;
X.
auxiliar na organização do acervo da biblioteca e controle de empréstimo e
devolução de livros e apostilas;
XI. respeitar a integridade física e moral dos estudantes, docentes, equipe pedagógica
e coordenação do Projeto.
1.5 As/os discentes da Ufes selecionadas/os deverão demonstrar:
a) engajamento social, identificação com a proposta do projeto;
a) interesse e habilidade para atuar nas demandas pedagógicas e administrativas do projeto;
c) ter disponibilidade de 20 horas semanais para dedicar-se ao EDUC-UFES, sendo que até 10
horas destas, obrigatoriamente, no período noturno (18 às 22 horas), de segundas às
sextas-feiras e, eventualmente, aos sábados no período diurno, das 8 às 18 horas;
d) atender a todas as demandas do Plano de Trabalho do Projeto EDUC-UFES.
2. DA INSCRIÇÃO
2.1 As inscrições deverão ser feitas do dia 24 de maio a 02 de junho de 2018, clicando aqui.
3. DAS VAGAS
3.1 Serão selecionadas/os para início imediato 2 (duas/dois) estudantes de Pedagogia.
3.2 As/os demais estudantes classificados comporão um cadastro de reserva.
4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO
4.1 Até o dia 8 de junho de 2018 a listagem das/os candidatas/os selecionadas/os para entrevista
será enviada por e-mail e publicada no mural na sede do Projeto EDUC-UFES, localizado na
Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória/ES - 1º andar do Centro de Vivência (prédio do
Cine Metrópolis).
4.2 A seleção ocorrerá no período de 12 e 13 de junho de 2018, com as seguintes etapas:
a) Análise pré-requisitos
b) Entrevista
5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
5.1 Até o dia 15 de junho de 2018 o resultado da seleção será disponibilizado no mural de
avisos localizado na Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória/ES – 1º andar do Centro de
Vivência (prédio do Cine Metrópolis) e será enviado e-mail às/aos aprovadas/os.
Os casos omissos deste edital serão submetidos à Comissão de Seleção de Candidatas/os.

Vitória, 24 de junho de 2018.
Coordenação do Projeto Institucional Ampliando Oportunidades Educacionais e Culturais
EDUC-UFES
Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória/ES - 1º andar do Centro de Vivência (prédio do Cine
Metrópolis)
proeduc.ufes@gmail.com

