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            EDITAL DE SELEÇÃO  03/2018 
            PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO CURRICULAR DE SERVIÇO SOCIAL 

 

 

O Serviço Social da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil, torna público, para 
conhecimento dos (as) interessados (as), que realiza processo seletivo para estágio curricular de estudantes 

do curso de Serviço Social da UFBA.  

 
1. DAS VAGAS 

 

1.1 O estágio curricular terá duração de no mínimo 1 (um) ano e meio; 
1.2 O processo seletivo será realizado para o preenchimento de 3 (três) vagas, conforme disposto a seguir: 
 

VAGAS TURNO 

2 MATUTINO 

1 VESPERTINO 

 
2. DOS REQUISITOS  

 
2.1 Ser estudante regularmente matriculado; 
2.2 Estar matriculado em Estágio I (comprovar matrícula na disciplina no inicio do estágio) 
2.3 Enviar currículo resumido para: proae@ufba.br , com Assunto: Estágio Curricular Serviço Social 2018.1 
 

3. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 
3.1 O período de inscrição para o processo seletivo será de 22 de janeiro de 2018 a 25 de janeiro de 2018; 
3.2 As inscrições deverão ser realizadas EXCLUSIVAMENTE pelo e-mail, conforme orientações: 
- Informar nome completo, período em curso, telefones de contato, turno que tem disponibilidade para a 

realização do estágio; 
- Anexar o currículo resumido; 
3.3 Não serão aceitas inscrições que não obedeçam aos critérios especificados e a documentação indicada. 

 
4. DO PROCESSO SELETIVO 

 
4.1 O processo seletivo será composto por duas etapas: 
4.1.1 Análise do currículo; 

              4.1.2 Realização de prova escrita sobre a temática do Serviço Social na educação e assistência estudantil.  

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO 
 

                   Serão considerados classificados os candidatos que atenderem às exigências da seleção; apresentarem 

coerência e coesão no texto dissertativo, expressando de forma clara, objetiva e organizada seus argumentos.  
 

6. DO RESULTADO 

                       
6.1 O resultado da seleção será publicado no site: www.proae.ufba.br 
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              7.  CRONOGRAMA 
 
 

ATIVIDADE PERÍODO 

Publicação do edital 19 de janeiro 

Inscrição 22 a 25 de janeiro 

Divulgação da lista de inscritos  26 de janeiro 

Realização da Prova 29 de janeiro 

Divulgação do Resultado  07 de fevereiro 
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