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EDITAL PROAES/UFMS Nº 45, DE 27 DE AGOSTO DE 2018. 

 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE GRADUAÇÃO DA UFMS PARA APOIO 

EDUCACIONAL A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 

 

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, por meio da 

Pró- Reitoria de Assuntos Estudantis, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Resolução 

Coun nº 08, de 29 de janeiro de 2018, torna pública a abertura de inscrições do Processo Seletivo 

para concessão de estágio para apoio à estudantes com deficiência dos cursos de graduação da 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, conforme disposto neste Edital. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Seleção e concessão de estágio para estudantes matriculados nos cursos de graduação 

(licenciatura) da UFMS exercerem atividades de apoio aos estudantes com Deficiência, 

acompanhando-os durante as atividades curriculares do curso. 

1.2. O presente processo seletivo visa o preenchimento de vagas e de formação de Cadastro de 

Reserva a fim de suprir as vagas que vierem a ocorrer durante o seu prazo de validade, condicionado 

à disponibilidade orçamentária e financeira da Pró -Reitoria de Assuntos Estudantis/UFMS. 

 

2. DO CRONOGRAMA 
2.1. O presente Edital será realizado de acordo com o seguinte cronograma: 

 

Etapa Data 

Lançamento do Edital no 

https://sigproj.ufms.br/  

25/08/2018 

Período de inscrições 26/08/2018 a 02/09/2018 

Homologação dos resultados 03/09/2018 

Período de recursos administrativos 04/09/2018 a 05/09/2018 

Homologação do resultado final 06/09/2018 

Assinatura do termo de compromisso e início 

das atividades 

10/09/2018 e 11/09/2018 

 

 

3. DOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE DOS ESTUDANTES 

3.1. São requisitos para a participação no Estágio da Proaes/UFMS: 

a) ter matrícula e frequência regular em um dos cursos de graduação em licenciatura da UFMS; 

b) ter sido aprovado na disciplina de Educação Especial; 

c) ter disponibilidade de vinte horas semanais para atender às atividades programadas; e 

d) não estar vinculado a outro Programa de Bolsa da UFMS, com remuneração, com exceção dos 

auxílios estudantis. 

 

4. DOS RECURSOS FINANCEIROS DAS VAGAS, REMUNERAÇÃO, CARGA HORÁRIA 

E VIGÊNCIA 

https://sigproj.ufms.br/
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4.1. O recurso financeiro será proveniente do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES) regulamentado pelo Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, contribuindo para o acesso, 

permanência, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. 
4.2. Serão oferecidas 16 vagas de estágio, distribuídas de acordo com o quadro abaixo: 

 

Local Vagas Reserva de vagas Turno 

 

Cidade Universitária 

2 1 matutino 

2 1 vespertino 

1 1 noturno 

 

Câmpus de 

Aquidauana 

2 1 matutino 

2 1 vespertino 

1 1 noturno 

 

Câmpus de Três 

Lagoas 

1 1 matutino 

1  vespertino 

1 1 noturno 

 

Câmpus de Corumbá 

1  matutino 

1 1 vespertino 

1 1 noturno 

 

4.3. A bolsa possui valor mensal de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) e auxílio-transporte em 

pecúnia, no valor correspondente a R$ 6,00 (seis reais), por dia efetivamente estagiado, totalizando 

R$652,00 / mês. 

4.4. A carga horária será de 4 horas diárias e 20 horas semanais de atividades. 

4.5. As atividades de estágio terão início em setembro de 2018 e terá a duração do calendário 

acadêmico. 

4.6. As atividades desenvolvidas pelos estagiários são eminentemente de formação acadêmica, 

científica, tecnológica, sendo desprovidas de qualquer vínculo empregatício. 

4.7. Para apoio na formação acadêmica, científica e tecnológica o estagiário deverá auxiliar o 

estudante com deficiência nas suas atividades acadêmicas: em sala de aula, nas leituras, trabalhos 

acadêmicos, acompanhamento a eventos, reuniões, trabalhos em grupo, estágios obrigatórios, entre 

outras atividades. 

4.8. Não compete ao estagiário a responsabilidade com a saúde do estudante com deficiência, tais 

como: ministrar medicamentos, acompanhar consultas, fisioterapia, fonoaudiologia, entre outros. 

4.9. O estagiário deverá participar de treinamentos e reuniões programadas pela PROAES, como 

forma de aprimorar o aprendizado.  

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1. O candidato deverá preencher e enviar o Formulário on-line no sistema https://sigproj.ufms.br/ 

durante o período de inscrições, conforme cronograma constante no item 2, deste Edital.  

5.2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo e estabelecido neste Edital e serão indeferidas 

inscrições com dados incorretos e ou incompletos. 

5.3. O candidato deverá preencher apenas um formulário de inscrição, escolhendo a vaga de estágio 

no câmpus em que está regularmente matriculado, no turno de seu interesse. 

https://sigproj.ufms.br/
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5.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e comunicados 

referentes a este processo seletivo que sejam publicados no site http://proaes.ufms.br. 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO, CRITÉRIOS DE DESEMPATE, RESULTADO E RECURSO 

6.1. A seleção será baseada no histórico escolar do estudante, observando-se especificamente, a 

maior média final obtida na disciplina de Educação Especial. 

6.2. Os candidatos selecionados serão classificados em ordem decrescente de pontuação. 

6.3. Em caso de empate, a ordem de classificação observará os seguintes critérios, sucessivamente: 

       1º Maior percentual da carga horária cursada com aproveitamento;       

       2º Menor quantidade de reprovações;      

       3º Maior idade. 

6.4. A Proaes será responsável por homologar o resultado final por meio de Edital. 

6.5. O prazo para interposição do recurso será de dois dias úteis, a contar da data da divulgação do 

resultado.  

6.6. Para solicitar o recurso administrativo, o estudante deve preencher o formulário específico 

(Anexo II) e entregar presencialmente na Diase, na Cidade Universitária, em Campo Grande, ou nas 

Secaes, dos Câmpus, conforme o local de inscrição. 

 

7. DAS PROVIDÊNCIAS PARA A CONCESSÃO DO ESTÁGIO  

7.1. Os estudantes classificados, conforme o número de vagas do item 4.2 deste edital, deverão 

apresentar-se e entregar o termo de compromisso (Anexo III) até o 2º dia útil após a divulgação do 

resultado final.  

7.2. O Termo de Compromisso deverá ser entregue na Cidade Universitária, na Diaaf/Proaes 

(corredor central), das 7h30min às 10h30min e das 13h30min às 16h30min ou na Secae, nos campus, 

de acordo com horário de funcionamento local.  

7.3. Poderão ser solicitadas novas informações ou documentos adicionais para a concessão da bolsa. 

7.4. Uma vez convocado, o candidato que não comparecer para entregar o termo de compromisso 

no prazo de três dias úteis, perderá a preferência para o próximo candidato da lista de espera. 

7.5. Ocorrendo a vacância durante a vigência deste Edital, serão convocados os candidatos 

remanescentes aprovados, obedecendo-se a ordem de classificação do Cadastro de Reserva. 

 

8. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

8.1. O estagiário será avaliado tecnicamente pela coordenação do curso de graduação que está 

vinculado, em conjunto com a coordenação do curso em que o estudante PCD está matriculado e 

com acompanhamento da DIAAF na Cidade Universitária e da Secae, nos campus,; 

8.2. A avaliação do estagiário, Anexo I, deverá ser encaminhada para a Diaaf/CDPI/Proaes até o dia 

10 de cada mês. 

 

9. DO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA 

9.1. O estagiário será desligado nos seguintes casos: 

a) automaticamente, ao término da vigência do Termo de Compromisso; 

b) a pedido; 

c) por afastamento do curso; 

d) insuficiência na avaliação de desempenho; 

e) a qualquer tempo, no interesse da Administração; 
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f) em decorrência do descumprimento de qualquer obrigação assumida no Termo de 

Compromisso; 

g) pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias no período de um 

mês, ou trinta dias durante todo o período da tutoria; 

j) não ter frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento em cada disciplina na qual está 

matriculado no semestre; 

h) por conduta incompatível com a exigida pela UFMS. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1. A bolsa terá vigência até 15/12/2018.  

10.3. O cancelamento da bolsa, nos casos previstos no item “9.1”, não resultará em direito a qualquer 

reclamação ou indenização por parte do discente.  

10.4. A Proaes, por decisão justificada, poderá a qualquer tempo cancelar, sem que disso resulte 

direito algum a reclamação ou indenização por parte do estudante.  

10.5. O candidato que fornecer informações falsas, além de ser sumariamente eliminado do 

processo, poderá responder pelo crime de falsidade ideológica tipificado no art. 299 do Código Penal 

Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848, de 07/12/1940): “Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que 

devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e 

reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular”.  

10.6. A inscrição do candidato implicará no declarado conhecimento e tácita aceitação das regras, 

exigências e condições estabelecidas neste Edital e na Resolução nº 8/2018, Coun, de 29 de janeiro 

de 2018, em relação às quais não poderá, em tempo algum, alegar desconhecimento.  

10.7. Outras informações sobre o processo seletivo poderão ser solicitadas diretamente à Divisão de 

Acessibilidade e Ações Afirmativas (DIAAF) da PROAES: 3345-7016; e-mail: 

diaaf.proaes@ufms.br  

10.8. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pró-Reitora de Assuntos Estudantis, 

observados os princípios e normas legais vigentes. 

 10.9. O pagamento da bolsa está condicionado à dotação orçamentária e financeira da Pró -Reitoria 

de Assuntos Estudantis. 

 

 

ANA RITA BARBIERI FILGUEIRAS 

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis. 
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ANEXO I DO EDITAL PROAES/UFMS Nº 43/2018 

 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO 

 

Estagiário(a):  RGA:  

 

Unidade:  Período da Avaliação: 

 

Definimos a seguir um conjunto de fatores de avaliação desejáveis. Analise cada um deles e 

atribua uma pontuação relacionando-os aos graus de variação abaixo: 

 

GRAUS DE VARIAÇÃO 

De 0,0 a 2,0 =  Não possui a característica  De 6,1 a 8,0 =  Muitas vezes apresenta a 

característica 

De 2,1 a 4,0 =  Possui  insuficientemente 

a característica  

De 8,1 a 10 =   Sempre apresenta a característica 

De 4,1 a 6,0 =  Às vezes apresenta a 

característica 

 

 

 

GRUPOS/FATORES DE AVALIAÇÃO PONTUA

ÇÃO 

 

COMPORTAMENTO  

COMPROMETIMENTO INSTITUCIONAL 

Contribui para o desenvolvimento e cumprimento das metas e objetivos 

institucionais. Dedica-se à instituição com planejamento e organização do trabalho. 

Envolve-se com programas e comissões institucionais. Participa das atividades e 

treinamentos propostos. 

 

DISPOSIÇÃO E DEDICAÇÃO PARA O TRABALHO 

Demonstra interesse e dedicação ao trabalho. Emprega-se com determinação na 

execução das atividades. Não recusa serviços dentro do contexto de seu trabalho. Não 

poupa esforços para atingir as metas estabelecidas. 

 

ÉTICA 

Tem comportamento ético compatível com o Código de Ética Profissional do 

Servidor Público Civil em itens como: sigilo, discrição, moralidade, integridade, 

educação e cortesia com o usuário. Discernimento entre questões públicas e pessoais, 

etc. 

 

INICIATIVA E CRIATIVIDADE 

Tem capacidade de desenvolver atribuições sem precisar de ordens e instruções 

constantes. Propõe novas idéias e soluções de problemas em situações não rotineiras 

a partir dos recursos disponíveis. 

 

TRABALHO EM EQUIPE  
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Tem habilidade de interagir com os demais membros da equipe e sabe ouvir posições 

contrárias. Busca alternativas e contribui para a atuação positiva dos demais. 

Consegue lidar com as diferenças e está sempre disposto a cooperar. 

 

HABILIDADES / CAPACIDADES 

COM PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Demonstrou habilidade no trato com o estudante com deficiência, auxiliando-o 

durante as atividades curriculares do curso como aulas, execução de atividades 

individuais e em grupo, práticas e estágios. 

 

CAPACIDADE TÉCNICA 

Nível de conhecimento teórico e prático na execução das atividades. Seu trabalho é 

abrangente quanto à sua finalidade e completo nos detalhes.  

 

FLEXIBILIDADE E ADAPTABILIDADE 

Tem facilidade para utilizar novos métodos, procedimentos e equipamentos, 

adaptando-se produtivamente às mudanças na rotina de seu trabalho. 

 

PONTUALIDADE E ASSIDUIDADE 

Cumpre a jornada de trabalho preestabelecida com pontualidade, assiduidade e 

permanência no setor. Procura resolver os assuntos pessoais fora do horário de 

trabalho. 

 

 

METAS E RESULTADOS 

ADMINISTRAÇÃO DE CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Habilidade de administrar prazos e solicitações apresentando resultados satisfatórios 

mesmo diante do aumento de demandas.  

 

QUALIDADE E PRODUTIVIDADE 

Contribui para que sua área atinja as metas institucionais e setoriais. Realiza suas 

atividades de forma completa, precisa e criteriosa, atendendo aos padrões de 

qualidade esperados, levando em consideração o tempo para execução e a 

complexidade das mesmas. 

 

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS  

Empenha-se em manter organizado e em bom estado seus equipamentos e local de 

trabalho, com responsabilidade e cuidado no trato do patrimônio da UFMS. Usa 

racionalmente os equipamentos e materiais,  aproveitando-os totalmente antes do 

descarte, assim como a energia elétrica e a água nas instalações 

 

 

Local e data Assinatura do avaliado Carimbo e assinatura dos coordenadores de 

curso 
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Observações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carimbo e Assinatura: 

 

 

Data: 

 

Carimbo e Assinatura: 

 

 

Data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DIVISÃO DE ACESSIBILIDADE E AÇÕES AFIRMATIVAS (Diaaf/ Proaes) 
Cidade Universitária, s/n - Fone: (67) 3345-7016 

        CEP: 79070-900 - Campo Grande (MS) 

https://proaes.ufms.br / e-mail: diaaf.proaes@ufms.br 

ANEXO II DO EDITAL PROAES/UFMS Nº 43/2018 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE 

Nome: 

 

CPF: 

Curso: 

 

Unidade: 

Celular e e-mail: 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E FUNDAMENTAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

(Especificar cidade), ______ de _________________ de 2018. 

 

 

Assinatura do Estudante 

 

RESPOSTA AO RECURSO (área reservada à Proaes ou Secaes) 

           (   ) DEFERIDO                          OU                        (    ) INDEFERIDO 

 

 

 

 

 

 

Assinatura: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROTOCOLO DE RECURSO/PROAES-  2018.1 

Nome do(a) estudante: 

 

Data: 

 

Nome e Siape do Servidor: 
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ANEXO III DO EDITAL PROAES/UFMS Nº 43/2018 

 

TERMO DE COMPROMISSO –  ESTÁGIO PARA APOIO A ESTUDANTES COM 

DEFICIÊNCIA 

Nome: 

Curso: 

Câmpus: Semestre: 

Centro/Faculdade/Instituto (Somente para Cidade Universitária): 

CPF: RGA: 

Dados Bancários 

Banco: 

Agência: 

Conta-Corrente: 

E-mail:  

 

 

Celular: 

 

Por ter sido selecionado (a) neste Edital, de Nº 43/2018 - PROAES, declaro que estou de 

acordo com as normas fixadas para o auxílio, aprovados pela Resolução Coun nº 08, de 29 de janeiro 

de 2018.  Assumo, pelo presente Termo, os seguintes compromissos: 

1. Alcançar aprovação de, no mínimo, sessenta por cento nas disciplinas nas quais estou 

matriculado no semestre; 

2. Ter frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento em cada disciplina na qual estou 

matriculado;  

3. Manter atualizadas as minhas informações de conta-corrente, avisando qualquer alteração à 

Diaaf/Ciae/Proaes ou a Secae de meu Câmpus; 

4. Informar à Diaaf/Ciae/Proaes ou Secae de meu Câmpus a necessidade de qualquer 

afastamento das aulas; 

5. Demonstrar respeito e cordialidade no trato com o estudante com deficiência, auxiliando-o 

durante as atividades curriculares do curso como aulas, execução de atividades individuais 

e em grupo, práticas e estágios. 

6. Manter sigilo sobre assuntos pessoais e dificuldades do estudante que apoio; 

 

 

Estou ciente que: 

1. Poderei renovar a concessão de meu (s) auxílios (s). 

2. O pagamento dos auxílios depende da disponibilidade financeira dos recursos federais do 

PNAES. 

3. O não cumprimento dos itens deste termo acarretará no meu desligamento dos auxílios.  

______________________, ____ de ___________ de _______. 

   

                                              Assinatura do (a) Estudante  


