UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE
MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA – PROGRAMA PERMANECER 2021
O Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG-AU) e o Mestrado
Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos (MP-CECRE) da
Faculdade de Arquitetura da UFBA (FAUFBA) tornam público o Edital de seleção de bolsista para
o preenchimento de 01 bolsa do Programa Permanecer 2021, com vigência de julho de 2021 a junho
de 2022, para atuação e desenvolvimento do projeto “Aprimoramento administrativo do Programa
de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) e do Mestrado Profissional em
Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos (MP-CECRE)”.
O projeto tem por objetivo a melhoria das atividades, processos e procedimentos da rotina
administrativa dos programas e busca um bolsista com competências das áreas preferenciais de
administração, secretariado executivo e comunicação. Para tanto, os candidatos devem atender aos
seguintes requisitos, conforme item “5.3. Para ser bolsista” e subitens do edital Permanecer 2021:
Os (as) estudantes que tenham interesse em ingressar no Programa Permanecer devem
atender aos seguintes requisitos:
5.3. 1 - Estar regularmente matriculado (a) em curso de graduação da UFBA durante todo o
período de vigência da bolsa;
5.3.2 -Comprovar perfil de vulnerabilidade socioeconômica, por meio de cadastramento
prévio na PROAE;
5.3.3 – Estar previamente cadastrado na PROAE;
5.3.4 - Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas;
5.3.5 - Não possuir vínculo empregatício;
5.3.6 - Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para desenvolvimento das atividades
do programa;
5.3.7 - Não ter concluído curso de graduação (exceto para os (as) estudantes egressos (as)
dos Bacharelados Interdisciplinares e para estudantes que estejam cursando a segunda
habilitação do curso concluído, conforme definição do REGPG/UFBA);
5.3.8 - Não estar matriculado (a) como aluno (a) regular em programa de pós-graduação;
5.3.9 - Possuir conta corrente de titularidade própria;
5.3.10 - Para acessar as bolsas disponibilizadas para indígenas e quilombolas, o (a) discente
deve ter ingressado na UFBA pelo Sistema de Reserva de Vagas nas categorias Indígena
Aldeado e Quilombola ou comprovar pertencimento étnico junto a PROAE, obedecendo os
mesmos requisitos e apresentando os mesmos documentos exigidos no processo seletivo
para ingresso na UFBA;
5.3.11 - Para acessar as bolsas disponibilizadas para pessoas com deficiência (PCD),
transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e/ou altas habilidades, o (a) discente deverá
comprovar a condição de estudante PCD, TGD e/ou com altas habilidades, através de parecer
emitido pelo SMURB.
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Os(As) alunos(as) interessados(as) na seleção da bolsa Permanecer deverão enviar para o e-mail
leilane.argolo@ufba.br, até a data de 11 de junho de 2021, os seguintes documentos:
•

Currículo Vitae;

•

Histórico escolar atualizado;

•

Horário disponível proposto para 20 (vinte) horas semanais.

Os critérios de avaliação serão: análise do Currículo Vitae e do Histórico escolar e entrevista. Os
candidatos selecionados receberão e-mail informando sobre o horário da entrevista, que será
realizada no dia 14 de junho de 2021 por videoconferência na RNP das 09 às 12 horas. O resultado
da seleção será divulgado até o dia 15 de junho de 2021.

Salvador, 07 de junho de 2021.
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