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EDITAL DE SELEÇÃO PARA ASSISTÊNCIA ESTUDANTILDO 

PRÓXIMO MAIS PRÓXIMO – PERÍODO 2019/2 

O Projeto Social Próximo Mais Próximo (P+P) torna público à comunidade 

universitária o Edital para o Processo Seletivo de Estudantes dos Cursos de Graduação 

Presencial para preenchimento de vagas nos seguintes Programas de Assistência Estudantil do 

Projeto em questão, ambos para estudantes do Polo Universitário de Volta Redonda (PUVR): 

- Programa Auxílio Alimentação; 

- Programa Bolsa de Apoio Transporte. 

1. DO OBJETIVO 

1.1. Este edital tem como objetivo estabelecer as normas para a seleção de 

candidatos para as bolsas do P+P, o qual busca atender os estudantes dos 

cursos de graduação presencial do PUVR, que apresentem o perfil de 

vulnerabilidade socioeconômica, por meio de assistência estudantil. 

2. DOS REQUISITOS 

Para participar deste processo seletivo, o estudante deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

2.1. Estar devidamente matriculado em um Curso de Graduação presencial da 

Universidade Federal Fluminense, PUVR; 

2.2. Não ter concluído qualquer curso de graduação ou seu correspondente 

presencial ou à distância, na UFF ou em qualquer outra Instituição de Ensino 

Superior; 

2.3. Estar inscrito em número de disciplinas na forma estabelecida no Regulamento 

dos Cursos de Graduação da UFF; 

2.4. Estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica; 

2.5. Que o estudante não esteja inadimplente com respeito à devolução de livros das 

Bibliotecas da UFF; 

2.6. Que o ingressante não tenha prestação de contas pendentes em qualquer 

programa que envolva recursos públicos. 
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3. DO CRONOGRAMA 

3.1. O processo seletivo será constituído das seguintes etapas: 

Etapas Período 

Inscrição 

Inscrição on-line 
12/08/2019 a 23/08/2019 

(até 23h59, horário de Brasília). 

Preenchimento do formulário 

socioeconômico e envio de documentações 

12/08/2019 a 26/08/2019 

(até 18h, horário de Brasília). 

Período de análise socioeconômica e documentações 26/08/2019 a 28/08/2019. 

Envio de e-mails informando a situação seletiva do 

candidato 

28/08/2019 a 30/08/19 

 

Período de entrevistas dos candidatos com a assistente 

social 
02/09/2019 a 06/09/2019. 

Divulgação do resultado preliminar 06/09/2019 a 09/09/19 

Período recursal 09/09/2019 a 10/09/2019. 

Divulgação do resultado final e orientações para as 

próximas etapas do processo seletivo 
11/09/2019. 

Entrega do Termo de Compromisso para a diretoria de 

Financeiro do projeto (Anexado a este Edital) 
A divulgar 

 

3.2. IMPORTANTE: O estudante deverá acompanhar TODAS as etapas do 

processo seletivo, bem como todas as etapas posteriores, pelo Facebook 

(https://www.facebook.com/pmaisp) e site 

(https://proximomaisproximo.wix.com/mais) do P+P. 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. A inscrição para o processo seletivo será realizada através do preenchimento 

do formulário e o envio dos documentos necessários (item 4.3) digitalizados 

para o e-mail proximomaisproximo@gmail.com. 

4.1.1. A inscrição e o formulário socioeconômico estarão disponíveis no site: 

https://proximomaisproximo.wix.com/mais 

4.2. A inscrição para o processo seletivo obedecerá às etapas descritas no 

cronograma apresentado no item 3.1. 

4.3. O estudante deverá enviar: 

(a) Documentos comprobatórios da condição socioeconômica, conforme o 

Anexo I deste Edital, os quais deverão ser originais ou, na falta destes, 

fotocópias autenticadas em Cartório, exceto no caso de cópias de comprovantes 

de despesas, que não precisarão ser autenticadas em cartório; 

(b) Termo de Responsabilidade pela veracidade das informações prestadas 

e da autenticidade dos documentos e fotocópias entregues, conforme Anexo II 

deste Edital; 

https://www.facebook.com/pmaisp
https://proximomaisproximo.wix.com/mais
mailto:proximomaisproximo@gmail.com
https://proximomaisproximo.wix.com/mais
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(c) O formulário socioeconômico presente no site deverá ser preenchido na 

data referida no cronograma. 

4.4. O não envio até o prazo determinado de quaisquer documentos ou cópias 

solicitadas, conforme o Anexo I deste Edital implicará na eliminação do 

estudante neste processo seletivo. 

4.4.1. O estudante que for encaminhado para a assistente social deverá levar, 

na data da entrevista, os documentos originais que foram enviados 

para o e-mail anteriormente. 

4.5. É facultado ao estudante inscrever-se em mais de uma bolsa ou auxílio previsto 

neste Edital. 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. Primeira Etapa – Período de análise socioeconômica e documentações 

(eliminatória): 

5.1.1. Análise, pela diretoria Gestão de Pessoas do P+P, das documentações 

apresentadas, estabelecendo uma lista de estudantes em ordem de 

prioridade em cada bolsa ou auxílio. 

5.1.2. A diretoria Gestão de Pessoas apenas faz a verificação prévia das 

documentações. O restante do Processo Seletivo é conduzido por 

profissionais especializados não ligados diretamente ao P+P. 

5.1.3. Zelamos para que o Processo Seletivo seja completamente sigiloso. Não 

repassamos nenhum dado ou documento dos candidatos sob hipótese 

alguma. 

5.2. Segunda Etapa – Divulgação dos estudantes que serão entrevistados e envio 

de e-mails informando a situação seletiva do candidato: 

5.2.1. Os estudantes que tiverem sido chamados para a entrevista receberão 

um e-mail com a confirmação do local e horário da mesma. 

5.2.2. Os estudantes que forem desclassificados na Primeira Etapa receberão 

uma confirmação da situação por e-mail. 

5.2.3. É de responsabilidade do aluno verificar constantemente todas as 

pastas de seu e-mail a fim de não perder nenhuma etapa do 

processo seletivo. 

5.3. Terceira Etapa (eliminatória) - Entrevistas: 

5.3.1. Nesta etapa, deverão ser levados pelo estudante os documentos 

originais dos que foram enviados na inscrição. 

5.3.2. A não apresentação no dia da entrevista dos documentos originais 

solicitados, conforme o Anexo I deste Edital implicará na eliminação do 

estudante neste processo seletivo. 

5.3.3. Os candidatos terão suas entrevistas realizadas na EEIMVR. 
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5.4. O estudante que não atender a qualquer uma das etapas previstas neste edital 

será automaticamente eliminado do processo. 

5.5. A data de divulgação do resultado e o prazo para recursos estarão disponíveis 

no site e no item 3.1 deste Edital. 

5.6. Quarta Etapa - Divulgação do resultado: 

5.6.1. Um e-mail será enviado para os candidatos com o resultado do processo 

seletivo. 

5.7. Em caso de desclassificação o candidato poderá solicitar recurso. 

6. DOS RECURSOS 

6.1. O aluno terá direito a apresentar recurso nos prazos estabelecidos pelo 

cronograma. Recursos apresentados após estes prazos não serão considerados. 

6.2. Para solicitar o recurso o candidato deve preencher o formulário específico 

disponível no Anexo III e enviar para o e-mail 

proximomaisproximo@gmail.com.  

6.3. O recurso de um candidato não poderá ser utilizado em benefício de outros que 

não diretamente o próprio candidato. 

6.4. Será aceito apenas um recurso por candidato. 

7. DOS RESULTADOS FINAIS 

7.1. A divulgação do resultado final e recursos serão enviados individualmente por 

e-mail. 

8. DO TERMO DE COMPROMISSO 

8.1. Esta etapa consiste na entrega do Termo de Compromisso por parte de cada um 

dos estudantes selecionados. (O termo de compromisso será entregue para a 

diretoria de Financeiro do projeto com data e local que serão comunicados ao 

candidato posteriormente).   

9. DO CANCELAMENTO DE BOLSA OU AUXÍLIO 

O estudante terá sua bolsa ou auxílio cancelado nos seguintes casos: 

9.1. Por solicitação do estudante; 

9.2. Por descumprimento de quaisquer dos itens estabelecidos neste Edital, ou na 

norma que regulamente o respectivo Programa; 

9.3. Por constatação de inveracidade das informações prestadas pelo estudante 

durante qualquer etapa do processo seletivo ou durante a vigência da 

bolsa/auxílio; 

mailto:proximomaisproximo@gmail.com
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9.4. Por rendimento acadêmico insuficiente, ou seja, reprovação por insuficiência 

de frequência em alguma disciplina, ou por reprovação em mais de 50% das 

disciplinas no período letivo do curso de graduação, após o início de vigência 

da bolsa ou auxílio; 

9.4.1. Caso o estudante incorra na situação prevista neste subitem, ficará 

impedido de receber bolsa ou auxílio da P+P por pelo menos um 

semestre letivo após o cancelamento do benefício. 

9.5. Por não estar inscrito em número de disciplinas na forma estabelecida no 

Regulamento dos Cursos de Graduação da UFF; 

9.6. Por ter concluído o Curso de Graduação, exceto em caso de Permanência de 

Vínculo na UFF em outra habilitação do Curso que concluiu; 

9.7. Por superação da situação de vulnerabilidade socioeconômica do aluno e/ou de 

sua família; 

9.8. Por abandono, trancamento, conclusão ou perda do vínculo acadêmico; 

9.9. Por acúmulo de bolsas recebidas de órgãos públicos. 

9.9.1. IMPORTANTE: O estudante deverá comunicar imediatamente à 

coordenação da bolsa/auxílio (Diretoria de Finanças do P+P), quaisquer 

mudanças em sua situação socioeconômica e acadêmica. Da mesma 

forma, deverá comunicar a sua desistência de participar da 

bolsa/auxílio; 

9.10. Decisão judicial. 

10. DO VALOR E VIGÊNCIA DAS BOLSAS OU AUXÍLIOS 

10.1. O estudante selecionado, mediante análise socioeconômica e situação 

acadêmica para a bolsa ou auxílio, receberá uma quantia mensal conforme suas 

necessidades. 

10.2. O período de recebimento da bolsa ou auxílio é dentro do período letivo atual, 

isto é, desde mês de no qual foi selecionado até o mês de término das aulas 

neste mesmo período. 

10.3. O estudante receberá bolsa ou auxílio somente no período letivo, isto é, quando 

o calendário da Graduação estiver sendo obedecido. 

11. DA DISPONIBILIDADE DE BOLSAS 

11.1. O número de bolsa ou auxílios dependerá da disponibilidade de verbas por 

parte do P+P. 
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12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. As informações prestadas no Questionário Socioeconômico, bem como o 

encaminhamento da documentação comprobatória e o comparecimento à 

entrevista, com documentação original ou as cópias devidamente autenticadas 

quando for o caso, conforme o Item 5, acima, são de inteira responsabilidade 

do estudante, estando este ciente de que é crime previsto no Código Penal: 

“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”. 

(Código Penal Brasileiro. Lei 2.848/1940. Art. 299). 

12.2. A inveracidade das informações pertinentes ao Processo Seletivo e às etapas 

posteriores implicará em exclusão do processo seletivo e do benefício previsto 

neste Edital a qualquer tempo, sem prejuízo das demais medidas cabíveis. 

12.3. É de inteira responsabilidade do estudante acompanhar todo o processo de 

seleção pelo Facebook (https://www.facebook.com/pmaisp) ou site 

(https://proximomaisproximo.wix.com/mais) do P+P, bem como manter 

atualizados os seus dados de contato (e-mail, telefone e endereço). 

12.4. O estudante que não cumprir os prazos estabelecidos neste Edital será 

considerado desistente do processo seletivo. 

12.5. Em caso de dúvidas, utilizar o e-mail proximomaisproximo@gmail.com, 

indicando sua dúvida e informando seu nome completo e matrícula. 

12.6. Os estudantes selecionados deverão assinar o Termo de Compromisso em 

conformidade com a norma de serviço de cada programa e seguir as 

orientações que serão disponibilizadas no site 

https://proximomaisproximo.wix.com/mais. 

12.7. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela direção do Projeto Social 

Próximo Mais Próximo. 

 

Volta Redonda, 12 de agosto de 2019. 

 

Projeto Social Próximo Mais Próximo 

 

 

https://www.facebook.com/pmaisp
https://proximomaisproximo.wix.com/mais
mailto:proximomaisproximo@gmail.com
https://proximomaisproximo.wix.com/mais
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOSPARA 

PROCESSOS SELETIVOS 

LEIA COM ATENÇÃO TODOS OS ITENS 

 A documentação a ser apresentada é referente ao estudante. 

 Sua situação socioeconômica será avaliada a partir das informações apresentadas no 

questionário e confirmadas por documentação específica indicada neste Anexo I. 

 Documentação de Identificação e da Comprovação de Renda deverá ser organizada por 

cada membro da família (maiores de 16 anos). 

 Poderão ser solicitados outros documentos, além dos que estão nesta relação, para melhor 

esclarecimento da situação nos casos em que na análise não for possível atestar a 

veracidade e legitimidade do núcleo familiar. 

 Verifique em quais das situações abaixo você e cada membro da família se enquadram e 

apresente a documentação correspondente. Caso o estudante ou algum membro da família 

se enquadre em mais de uma categoria profissional, deve-se apresentar a documentação 

referente às categorias pertencentes. Ex.: Aposentado que permaneceu ou retornou à 

atividade remunerada, servidor público que também é celetista, entre outros. 

 A ausência da documentação exigida implicará na eliminação do estudante. 

 No ato da entrevista o estudante deverá apresentar a documentação original ou as cópias 

autenticadas em cartório, exceto despesas, deste Anexo I. 

 Em caso de dúvidas, utilizar o e-mail proximomaisproximo@gmail.com, indicando sua 

dúvida e informando seu nome completo e matrícula. 

 Organize seus documentos com bastante atenção, pois todos os documentos listados são 

obrigatórios e a entrega da documentação incompleta causará indeferimento da avaliação 

socioeconômica. 

 NÃO será permitido o uso de aparelhos eletrônicos (celular, tablet, computador pessoal, 

etc.) no momento da entrevista. Estes deverão permanecer desligados durante todo o 

tempo. 

  

mailto:proximomaisproximo@gmail.com
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ANEXO I – DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS 

1.1. Documentação de Identificação: 

a) Documento de Identificação do solicitante. 

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF) do solicitante. 

 

1.2. Documentação de Comprovação de Renda de todos os membros da família: 

a) Para os Trabalhadores do Mercado Formal (celetistas, servidores públicos civis e 

militares): 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social - apresentar fotocópiadas seguintes 

páginas: de identificação, qualificação civil, as dos contratos de trabalho 

preenchidas e folha seguinte (mesmo em branco), as folhas das anotações 

gerais e as de uso do INSS (Identificar o nome em todas as páginas). 

b) Para os Aposentados, Pensionistas e Beneficiários de Auxílio Doença e Demais 

Benefícios INSS: Extrato de pagamento de benefício 2019 (detalhamento de crédito). 

 

1.3. Documentação de Despesas (pagas ou não): 

a) Imóvel: Recibo de aluguel ou de financiamento de imóvel dos dois últimos meses. 

Recibo de pagamento de condomínio (dois últimos meses). 

No caso de o solicitante residir em imóvel cedido ou posse, pensão, alojamento ou 

afins deverá apresentar declaração de próprio punho (contendo dados de identificação, 

endereço do imóvel, breve explicação sobre a situação do imóvel, assinatura e data). 

b) Energia Elétrica: Comprovante da última conta de energia elétrica que conste o 

endereço do estudante. 

c) Água: Comprovante da última conta de água que conste o endereço do estudante. 

d) Telefone: Comprovante da última conta de telefone fixo e/ou telefone móvel que 

conste o endereço do estudante. 

e) Gás: Comprovante da última conta de gás que conste o endereço do estudante. 

f) Saúde: Recibo recente de pagamento de plano de saúde atual. 

 

1.4. Documentação especifica: 

a) Comprovante de inscrição em Programas Sociais do Governo Federal, Estadual e/ou 

Municipal (Bolsa Família, Renda Melhor, etc.). 
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b) Atestado médico atualizado no caso do estudante ou alguma pessoa que resida no 

mesmo domicílio possuir doença grave ou crônica. 

c) O estudante que necessitar esclarecer situações particulares, que possam contribuir 

para a análise das informações prestadas e da documentação apresentada poderá fazê-lo, 

anexando uma folha embranco, tamanho ofício, onde poderá relatar sua situação. 

 

1.5. Documentação escolar: 

a) Plano de estudos do período atual. 

 

1.6. Outros Documentos Necessários (quando for o caso): 

a) Para os Casos de Recebimento ou Pagamento de Pensão Alimentícia: Comprovante 

de recebimentos de pensão alimentícia. Na falta deste, declaração de próprio punho (contendo 

dados de identificação do familiar que realiza o pagamento, nome do dependente, valor 

concedido, assinatura e data), com firma reconhecida. 
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ANEXO II – TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu,__________________________________________________________________

_______________________________________________________________, matrícula nº 

___________________ , CPF nº ___________________ , responsabilizo-me, sob as penas do 

Art. 171 e do Art. 299 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada ao 

Projeto Social Próximo Mais Próximo; responsabilizando-me também em comunicar-lhe 

qualquer alteração que venha ocorrer em meu contexto socioeconômico. 

Estou ciente dos instrumentais técnicos utilizados pelo P+P (solicitação de 

documentos complementares, entrevista individual, contato telefônico, dentre outros) para 

averiguação das informações prestadas e documentadas por mim. 

Por esse instrumento, declaro conhecer e aceitar as normas previstas nas Normas de 

Serviço dos auxílios e bolsas que regulamentam os Programas de Assistência Estudantil do 

P+P. 

 

 

Volta Redonda,_______de __________________ de 20___. 

 

 

 

 Assinatura do Estudante 
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ANEXO III – FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 
 

Prezados Senhores,  

Eu,  ______________________________________________________________, candidato 

(a) do processo seletivo para o Edital Programa de Assistência Estudantil do Projeto Próximo 

mais Próximo, CPF nº ________________, sob a matrícula n° ____________ na 

Universidade Federal Fluminense, venho através deste apresentar o seguinte recurso:  

 

1) Motivo do recurso:  

 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2) Justificativa fundamentada:  

 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Data:      /      / 2019  

 

 

 

__________________________________ 

 

(CONFORME DOCUMENTO DE IDENTIDADE) 

 

Assinatura do aluno 

 


