
 
UNIVERSIDADE FEREDAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

04.02.2021                                                                                                                                                           Edital PROGRAD nº 001/2021 – Página 1 

Rua Rui Barbosa, 710, Bairro: Centro. CEP: 44380-000 
Fone: (75) 3621-9109 

E-mail: nuprop@prograd.ufrb.edu.br 

 

EDITAL PROGRAD Nº 001/2021 de 04 de fevereiro de 2021 

SELEÇÃO DE DISCENTES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA SUPORTE VIRTUAL 
 

  A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna público que estão abertas as inscrições para 

seleção de estudantes para atuação no programa Suporte Virtual na modalidade voluntária para o semestre 

letivo 2020.1 instituído pela Resolução CONAC nº 033/2020 e n. 035/2020. 

  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo seletivo tem por objetivo contribuir para a qualidade dos Cursos de Graduação da UFRB 

por proporcionar assessoria técnica não presencial a docentes e discentes da instituição que 

apresentem dificuldades na utilização de plataformas, programas e/ou recursos digitais empregados 

na operacionalização do ensino não presencial definido para o semestre 2020.1. 

1.2. A Comissão de Seleção será composta por servidores(as) designados(as) pela Pró-reitoria de 

Graduação. 

1.3. A seleção é destinada aos discentes da UFRB devidamente matriculados(as) que atendam aos 

seguintes requisitos: 

a. Tenham concluído o segundo semestre ou estejam cursando o Segundo Ciclo, independente 

do semestre no qual estejam matriculados(as) em 2020.1. 

b. Possuam conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar tecnologias digitais de 

comunicação e informação a fim de prestar suporte virtual aos docentes e discentes; 

c. Disponham de 8 (oito) horas semanais para atuarem no programa.  

d. Disponham, em seu domicílio, de aparelhos eletrônicos compatíveis (desktop, notebook ou 

tablet, entre outros) e acesso à Internet com velocidade e qualidade necessárias para o 

desempenho adequado das suas atribuições; 

e. Tenham uma conta do Gmail. 

1.4. A inscrição do(a) discente implicará a ciência e aceitação das normas e condições estabelecidas 

nesse Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

2. DAS VAGAS 

2.1. Serão ofertadas 24 (vinte e quatro) vagas distribuídas entre os Centros de Ensino, conforme quadro 

a seguir: 

 

Centro de Ensino Nº de Vagas 

CAHL 04 

CCAAB 06 

CCS 03 

CECULT 01 

CETEC 04 

CETENS 02 

CFP 04 

Total de Vagas 24 
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3. DA INSCRIÇÃO 

3.1. A inscrição será realizada no período estabelecido no cronograma desse edital. 

3.2. Para se inscrever o(a) discente que cumprir os requisitos estabelecidos no item 1.3, deverá: 

a. Acessar o endereço eletrônico do NUPROP (https://www1.ufrb.edu.br/nuprop/); 

b. Preencher o Formulário de Inscrição disponibilizado com os dados solicitados em cada campo; 

c. Enviar o formulário devidamente preenchido. 

3.3. A homologação das inscrições será divulgada no endereço eletrônico do NUPROP 

(https://www1.ufrb.edu.br/nuprop/), na data prevista no item 10 deste edital. 

3.3.1. Só serão homologadas as inscrições que atenderem TODAS às especificações contidas neste 

edital. 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.1. O Processo Seletivo será realizado em duas etapas. 

4.1.1. A primeira etapa, de caráter eliminatório, consistirá na apreciação do Índice de Rendimento 

Acadêmico (IRA) do(a) discente e na confirmação do email do Gmail. 

4.1.2.  A segunda etapa, de caráter classificatório, consistirá na realização de uma Avaliação de 

Habilidade (AH), que será realizada virtualmente na data e horário estabelecidos no 

cronograma deste edital. 

4.2. Serão convocados(as) para a segunda etapa os(as) discentes que apresentarem os melhores Índice de 

Rendimento Acadêmico (IRA), em número correspondente a 5 vezes o número de vagas ofertadas 

em cada Centro de Ensino, como disposto no item 2.1 e que informarem email do Gmail. 

4.3. Para realização da Avaliação de Habilidade, o(a) candidato(as) precisará utilizar a plataforma 

Google Sala de Aula. 

4.3.1. A Avaliação de Habilidade será disponibilizada no endereço eletrônico do NUPROP 

(https://www1.ufrb.edu.br/nuprop/), na data e horário previstos no item 10 deste edital. 

4.3.2. Os(as) candidatos(as) terão 1´(uma) hora e 30 (trinta) minutos para realizar as atividades, 

conforme será detalhado na Avaliação de Habilidade. 

4.4. A Avaliação de Habilidade será pontuada de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, conforme atendimento ao 

estabelecido na referida avaliação. 

4.4.1. A não realização da Avaliação de Habilidade ou entrega fora do horário definido implicará 

desclassificação do candidato(a). 

4.5. O(a) discente será classificado(a) em ordem decrescente por Nota Final (NF) obtida a partir da 

fórmula: NF = IRA x(0,4) + AH x(0,6).  

 

5. DO RESULTADO, CRITÉRIOS DE DESEMPATE E RECURSOS 

5.1. O resultado da seleção dar-se-á na ordem decrescente da Nota Final (NF), de acordo com as vagas 

disponibilizadas em cada Centro de Ensino. 

5.2. Será considerado(a) CONVOCADO(A) e, portanto, apto(a) ao preenchimento da vaga, o(a) 

discente(a) aprovado que estiver incluído até o limite das vagas disponíveis, e NÃO 

CONVOCADO(A), o(a) discente(a) aprovado cuja posição se encontrar acima do limite das vagas 

ofertadas. 

5.2.1. Os(As) discentes(as) não convocados(as) ficarão em cadastro de reserva e poderão ser 

convocados(as) de acordo com a disponibilidade de vagas. 

https://www1.ufrb.edu.br/nuprop/
https://www1.ufrb.edu.br/nuprop/
https://www1.ufrb.edu.br/nuprop/
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5.2.2.  Se em um determinado Centro de Ensino não houver discentes classificados(as), poderão ser 

convocados(as) os(as) discentes que apresentarem as maiores Notas Finais dentre todos os(as) 

candidatos(as) classificados(as) no cadastro de reserva de outro Centro de Ensino. 

5.3. Serão considerados(as) ELIMINADOS(AS), para todos os efeitos, os(as) discentes(as) que não 

satisfizerem os requisitos fixados nesse Edital. 

5.3.1. Em hipótese alguma haverá convocação de discentes desclassificados(as) nesta seleção. 

5.4. Havendo empate na totalização dos pontos, terá preferência o(a) discente que, na ordem a seguir, 

possua, sucessivamente: 

a. Maior pontuação na Avaliação de Habilidade; 

b. Maior Índice de Rendimento Acadêmico; 

c. Maior Carga horária integralizada no curso; 

d. Maior idade. 

5.5. O(a) discente cuja Inscrição ou Resultado foi indeferida poderá interpor recursos referentes à 

homologação das inscrições e aos resultados estritamente nos períodos estipulados no item 10 deste 

edital. 

5.5.1. Para interposição de recurso, o(a) discente(a) deverá preencher e enviar o Formulário 

Eletrônico de Interposição de Recursos a ser disponibilizado no endereço eletrônico do 

NUPROP (https://www1.ufrb.edu.br/nuprop/), dentro do período estipulado no item 10 deste 

edital. 

5.5.2.  Somente serão aceitos recursos interpostos dentro dos prazos estipulados. 

5.5.3. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso ou recurso do resultado final. 

5.6. Os resultados das etapas da Seleção, dos Resultados e das Interposições de Recursos serão 

divulgados no endereço eletrônico do NUPROP (https://www1.ufrb.edu.br/nuprop/), nos períodos 

estipulados no item 10 deste edital. 

 

6. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E DESLIGAMENTO 

6.1. Após convocação, os(as) discentes selecionados(as), doravante denominados de 

COLABORADORES(AS) VIRTUAIS, deverão: 

a. Acessar o endereço eletrônico do NUPROP (https://www1.ufrb.edu.br/nuprop/); 

b. Baixar Termo de Compromisso, também disposto no anexo I; 

c. Preencher, assinar e salvar em PDF; 

d. Enviar o Termo de Compromisso devidamente preenchido no local indicado, dentro do período 

estipulado no item 10 deste edital. 

6.1.1. O(a) discente(a) convocado(a) que não enviar o Termo de Compromisso dentro do prazo 

estipulado não poderá fazê-lo em outra data, pois será considerado formalmente desistente. 

6.2. O(A) discente será desligado(a) da função de Colaborador(a) Virtual por: 

6.2.1. Manifestação própria de interesse, via Termo de Desistência (Anexo II) encaminhado ao(à) 

servidor(a) responsável pelo seu acompanhamento; 

6.2.2. Ficar sem dar retorno e/ou não atender às demandas por um período de 05 (cinco) dias úteis. 

6.3. Em caso de desligamento será realizada a convocação dos discentes na lista de Cadastro Reserva 

indicado no item 5.2.1, obedecendo estritamente a ordem de classificação. 

 

7. DAS ATRIBUIÇÕES DOS(AS) COLABORADORES(AS) VIRTUAIS 

7.1. Os(As) Colaboradores(as) Virtuais terão as seguintes atribuições:  

https://www1.ufrb.edu.br/nuprop/
https://www1.ufrb.edu.br/nuprop/
https://www1.ufrb.edu.br/nuprop/
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7.1.1. Participar dos cursos e demais atividades formativas oferecidas pela SEAD/COTEC, quando 

convocado(a);  

7.1.2. Receber as demandas enviadas pelos(as) docentes e discentes de seu respectivo Centro de 

Ensino, a partir do preenchimento de formulário específico, e auxiliá-los quanto a utilização de 

recursos digitais necessários para o desenvolvimento das atividades relacionadas com o ensino 

não presencial na UFRB; 

7.1.3. Realizar suas atividades de modo articulado com a COTEC e a SEAD, atendendo às 

solicitações de apoio sempre que for demandado(a) por servidor(a) técnico(a) indicado(a) pelo 

Centro de Ensino; 

7.1.4. Comunicar por email NUPROP/PROGRAD (nuprob@prograd.ufrb.edu.br), qualquer 

ocorrência discrepante com os objetivos do programa; 

7.1.5.  Elaborar o Relatório Mensal de Atividades (Anexo III) e o Relatório Final (Anexo IV) e 

encaminhá-los para o(a) servidor(a) técnico(a) indicado(a) pelo Centro, responsável pelo 

acompanhamento de suas atividades, dentro do período estipulado no Termo de Compromisso 

(anexo I) deste edital; 

7.2. O(a) Colaborador(a) Virtual terá uma carga horária semanal de 8 horas e desempenhará suas 

atribuições em momentos distintos dos horários dos componentes curriculares ou atividades de 

ensino nos quais estiver matriculado(a) e passará a receber as demandas a partir do 2º dia do 

semestre letivo 2020.1. 

7.3. Os(As) Colaboradores(as) Virtuais que cumprirem suas atribuições farão jus a certificação, que será 

emitida após o encaminhamento do Relatório Final e mencionará a carga horária de atuação. 

 

8. DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) SERVIDOR(A) TÉCNICO(A) INDICADO(A) 

8.1. Cada Centro de Ensino fará designação de servidor(a) técnico(a), via Ordem de Serviço, que ficará 

responsável por acompanhar a realização de atividades pelos(as) discentes selecionados. 

8.2. São atribuições dos(as) servidores(as) técnicos(as) indicados(as) pelos Centros de Ensino: 

8.2.1. Acompanhar as demandas via Planilha Google gerada automaticamente a partir do 

preenchimento de formulário pelos(as) discentes ou docentes.  

8.2.2. Acompanhar o andamento das atividades realizadas pelos colaboradores virtuais; 

8.2.3. Validar e enviar via SIPAC como Documento Eletrônico para o NUPROP os relatórios 

indicados no item 2.1.4 deste edital, em até 05 (cinco) dias após o recebimento. 

8.2.4. Comunicar imediatamente à PROGRAD os casos de desligamentos para convocação de 

outro(a) candidato(a) conforme previsto no item 6.3.  

 

9. DA SOLICITAÇÃO DE DEMANDAS 

9.1. Os(As) discentes e docentes que precisarem do suporte técnico de um(a) Colaborador Virtual 

deverão descrever sua demanda no Formulário Online específico, disponibilizado no link 

https://www1.ufrb.edu.br/nuprop/solicitacao-de-suporte-virtual. 

9.1.1. As demandas deverão ser encaminhadas com no mínimo 02 (dois) dias úteis de antecedência 

para sua realização. 

9.1.2. O atendimento das demandas estará condicionado à ordem de chegada e disponibilidade de 

carga horária do(a) bolsista. 

 

 

https://www1.ufrb.edu.br/nuprop/solicitacao-de-suporte-virtual
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10. DO CRONOGRAMA 

10.1. Este edital obedecerá ao seguinte cronograma: 

Evento Período 

Publicação do Edital 05/02/2021 

Período de Inscrição 05 a 09/02/2021 

Homologação das Inscrições e Resultado da Primeira 

Etapa 
As 16:30 de 11/02/2021 

Interposição de Recursos Das 16:31 de 11/02 as 9:00 de 12/02/2021 

Resultado da Interposição dos Recursos As 16:30 de 12/02/2021 

Realização da Avaliação de Habilidade As 14:30 de 15/02/2021 

Resultado Segunda Etapa As 16:30 de 18/02/202 

Interposição de Recursos Das 16:31 de 18/02 as 9:00 de 19/02/2021 

Resultado Final e Homologação da Convocação As 16:30 de 19/02/2021 

Assinatura e Envio dos Termos de Compromisso  Até 23/02/2021 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar a publicação de todos os atos, 

editais de retificação e comunicados referentes a este Processo Seletivo no no endereço eletrônico 

do NUPROP (https://www1.ufrb.edu.br/nuprop/). 

11.2. A Comissão de Seleção não se responsabiliza por inscrições, Avaliações de Habilidades, 

Interposições de Recursos e Termos de Compromisso não recebidas por motivos de ordem técnica, 

falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou outros fatores de ordem 

técnica que impossibilitem a conclusão dessas ações pelos(as) candidatos(as). 

11.3. O resultado deste Processo Seletivo terá validade de 60 (sessenta) dias, sem possibilidade de 

prorrogação, a partir da data de homologação do resultado final.  

11.4. Casos omissos a este Edital serão julgados pela Comissão de Seleção.  

11.5. Maiores informações entrar contato pelo e-mail: nuprob@prograd.ufrb.edu.br. 

 

 

Cruz das Almas / BA, 04 de fevereiro de 2021. 

 

 

Karina de Oliveira Santos Cordeiro 

Pró-Reitora de Graduação 

 

 

 

 

https://www1.ufrb.edu.br/nuprop/
mailto:nuprob@prograd.ufrb.edu.br
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Anexo I 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

                         

 

Pelo presente instrumento eu, ______________________________________________________________,  

matrícula_________________, discente do curso_______________________________________, da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, comprometo-me a exercer as atividades de COLABORADOR 

VIRTUAL, na forma do Edital PROGRAD nº _____/_______. 

 

Para tanto, declaro estar ciente: 

 

I. Das normas contidas no Edital PROGRAD nº _____/_______, comprometendo-me a atuar conforme 

todas as suas determinações; 

II. Que exercerei minhas atribuições por 08 horas semanais, enquanto durar o semestre 2020.1; 

III.  Que para ter direito à certificação, deverei enviar para o(a) servidor(a) técnico(a) indicado(a) pelo 

Centro de Ensino os seguintes relatórios: 

1. Relatório mensal das Atividades - até o 3º dia útil de cada mês; 

2. Relatório Final - até o 20º dia útil após o final do semestre. 

 

 

 

     __________________, ____ de ___________________ de ________  

 

 

 

________________________________________  

Colaborador Virtual 
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Anexo II 

TERMO DE DESISTÊNCIA 

  

                      

Eu,_____________________________________________________________________, matrícula 

_________________, selecionado(a) via Edital PROGRAD nº _____/_______ para dar suporte virtual à 

docentes e discentes durante o Calendário Acadêmico vigente, declaro para os devidos fins minha desistência 

de atuar como Colaborador Virtual, a partir de ____/_______/_________, pelos seguintes 

motivos:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________. 

Comprometo-me entregar o Relatório Mensal de Atividades pendente e o Relatório Final em até 10 (dez 

dias) úteis. 

  

  _______________, ____ de ___________________ de ________ 

 

 

 

________________________________________ 

Discente 
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Anexo III 

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES 

 

                         

Período de Referência  ___/___/____ a ___/___/____ 

 

Nome: Matrícula: 

Centro de Ensino: 

Dia  Horário Atividade Realizada 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Dificuldades Encontradas: 

 

 

     __________________, ____ de ___________________ de ________  

 

 

________________________________________  

Colaborador Virtual  
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Anexo IV 

RELATÓRIO FINAL 

 

                        Período Total de Atuação ___/___/____ a ___/___/____ 

Nome: Matrícula: 

Centro de Ensino: 

 

A quantos docentes e discentes você prestou suporte virtual? 

 

 

Relate quais os tipos de atividades realizadas enquanto bolsista. 

 

 

Houve desafios ao longo do desempenho das atividades? Quais? 

 

 

 

Você precisou e obteve suporte técnico da COTEC, SEAD, PROGRAD e do(a) servidor(a) responsável por 

lhe acompanhar? Quais suas considerações sobre esse suporte. 

 

 

As atividades desenvolvidas enquanto bolsista lhe proporcionou aprendizagens? Especifique-as. 

 

 

Qual seu grau de satisfação com o Programa Suporte Virtual? 

(    ) Ruim      (    ) Razoável     (    ) Bom      (    ) Muito bom       (    ) Excelente 

  

O que você acha que deveria melhorar em caso de continuidade do Programa de Suporte Virtual? 

 

 

Há outras observações a fazer? Especifique-as. 

 

  

  _________________, ____ de______ de ________  

_________________________________  

                                                                                      Colaborador Virtual 
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