UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
CENTRO DE EDUCAÇÃO
Projeto Institucional Ampliando Oportunidades Educacionais e Culturais – EDUC-UFES

EDITAL nº 04/2018 - EDUC-UFES/CE/PROEX
EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO PARA ATUAR NO SETOR
ADMINISTRATIVO DO PROJETO EDUC-UFES
O Projeto Institucional Ampliando Oportunidades Educacionais e Culturais – EDUC-UFES torna
público o período de inscrições para estudantes de graduação da UFES para atuar no setor
administrativo do referido Projeto.
1. O PROJETO
O EDUC-UFES é um projeto institucional do Centro de Educação em parceria com a Pró-Reitoria
de Extensão (PROEX), que visa a atender aos estudantes do 3º ano do Ensino Médio, EJA e
egressos do Ensino Médio da Rede Pública. Por meio deste projeto objetiva-se, ainda, promover
espaço formativo para os discentes da Universidade Federal do Espírito Santo regularmente
matriculados, por meio de um conjunto de ações formativas integradas.

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1 Serão selecionados estudantes voluntários 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 da UFES.
2.1 Serão concedidos certificados pela atuação no setor administrativo no Projeto EDUC-UFES.

3. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E PRÉ-REQUISITOS
3.1 O candidato deve ser regularmente matriculado em curso de graduação da Ufes,
preferencialmente em condição não finalista.
3.2 O trabalho voluntário a que se refere este edital compreende o período de abril a dezembro
de 2018 e será desenvolvido na sala do Projeto EDUC- UFES, na Avenida Fernando Ferrari,
514, Goiabeiras, Vitória/ES - 1º andar do Centro de Vivência (prédio do Cine Metrópolis) e
também em outras dependências da instituição onde serão ministradas as aulas do Projeto
EDUC-UFES.
3.3 A carga horária mínima do serviço voluntário no PROJETO EDUC -UFES será de 20 horas
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semanais, divididas em 4 horas por dia.
3.4 Os dias e horários de atuação serão definidos em acordo entre o estudante voluntário, a
equipe pedagógica e a coordenação do Projeto.

4. DA VAGA
4.1 Será ofertada 1 (uma) vaga para atuação imediata.
4.2 As atividades a serem desenvolvidas pelo voluntário são vinculadas à área administrativa,
que consiste em realizar atividades típicas do ambiente escolar, tais como:
a) Realizar matrícula de alunos, expedição de certificados e outros documentos
relacionados aos estudantes, docentes, equipe pedagógica e coordenação do Projeto;
b) Elaborar, avaliar e executar atividades relacionadas a pessoal, material, patrimônio,
atendimento ao público, classificação, catalogação e arquivo de documentos;
c) Realizar trabalhos que exijam conhecimentos de informática (especialmente uso do
Word, Excel e Power Point);
d) Atender ao público e ao telefone;
e) 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;
f)

Auxiliar na organização do acervo da biblioteca e controle de empréstimo e devolução
de livros e apostilas;

g) Zelar pelo patrimônio moral e material da unidade;
h) Participar de reuniões mensais a fim de discutir questões referentes ao andamento do
Projeto;
i) Respeitar a integridade física e moral dos estudantes, docentes, equipe pedagógica e
coordenação do Projeto.

5. DA INSCRIÇÃO
5.1 As inscrições deverão ser feitas do dia 23 a 25 de abril de 2018, pelo seguinte endereço
virtual: inscrições EDUC-UFES.
6. DA SELEÇÃO
6.1 No dia 02 de maio de 2018 será divulgada a listagem dos candidatos selecionados para
entrevista e análise documental.
6.2 A listagem será informada por ligação telefônica e e-mails aos selecionados e publicada em
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).
6.3 A etapa final da seleção ocorrerá no dia 8 de maio de 2018, com o horário a ser definido
posteriormente e contará com as seguintes etapas:
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a) Entrevista;
b) Análise da documentação e de pré-requisitos.
6.4 Os documentos exigidos são:
a) Documento de identificação (RG e CPF, ou carteira de habilitação);
b) Horário individual de disciplinas cursadas na Ufes;
c) Uma foto 3x4.
7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E INÍCIO DAS ATIVIDADES
7.1 No dia 09 de maio 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, para o aprovado, será informando por e-mail e por ligação
telefônica.
7.2 O candidato selecionado terá início imediato.
8. DA SUPLÊNCIA
8.1 Os candidatos aprovados em entrevista mas não selecionados para início imediato serão
notificados por e-mail e comporão um cadastro de reserva do Projeto EDUC-UFES.
Os casos omissos deste edital serão submetidos à Comissão de Seleção de Candidatos.

Vitória, 20 de abril 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
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