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Edital de seleção de candidatos para o Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social (PPGSS) nos níveis de Mestrado e de Doutorado, nos termos regimentais, 

turmas 2020/1 
 

 

1. Torna-se público que, de 23 de setembro a 10 de outubro do ano em curso, estarão abertas as 
inscrições aos candidatos à seleção do Curso de Mestrado e do Curso de Doutorado em Serviço Social, para 
o preenchimento de até 30 (trinta) vagas para as turmas 2020/1, das quais 70% das vagas serão 

destinadas para Assistentes Sociais. Do total de vagas serão destinadas 20 (vinte) para Mestrado e                    
10 (dez) para o Doutorado. O Processo de seleção compreenderá: 

 

1.1. Para brasileiros:  

a) inscrição;  

b) prova escrita de conhecimento;  

c) análise da documentação; 

d) currículo lattes;  

e) projeto de pesquisa. 
 

1.2. Para estrangeiros:  

a) inscrição;  

b) prova oral presencial e/ou via videoconferência;  

c) análise da documentação; 

d) currículo Lattes;  

e) projeto de pesquisa;  

f) domínio da língua portuguesa (a ser verificado no momento da prova oral realizada).  

 

2. Da inscrição 

A inscrição será realizada, exclusivamente, pela Internet, através do link: 
https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do. 

 

2.1. A opção pela linha de pesquisa, bem como a autodeclaração e a indicação de necessidades especiais, 
quando for o caso, deverá ser realizada no ato da inscrição, conforme indicado nos Anexos ao Edital. 

 

2.2. A homologação das inscrições para realização da prova de conhecimento para brasileiros e da 
entrevista para estrangeiros dar-se-á mediante a quitação da taxa de inscrição. 

 

3. Do cronograma 

Os candidatos serão submetidos às etapas subsequentes do processo de seleção com o seguinte 

cronograma:  
 

3.1. Prova escrita de conhecimento (brasileiros): 18 de outubro de 2019 - Horário: 14h às 18h  

a) Identificação dos candidatos. Horário: 13h às 13h45min  

b) Prova escrita de conhecimento sobre temas do Serviço Social, de caráter eliminatório, conforme 
bibliografia indicada no anexo 03. 

c) Local da prova: será informado até o dia 16 de outubro de 2019, no site: 
www.pucrs.br/humanidades/ppgss. 

NÃO será permitida consulta bibliográfica ou a outras fontes. 
 

3.2. Entrevista (estrangeiros): A data, o horário e o local da entrevista serão divulgados até o dia 16 de 
outubro de 2019, no site: www.pucrs.br/humanidades/ppgss. Candidatos estrangeiros residentes no 
exterior poderão realizar a entrevista por Skype, em horário previamente agendado e determinado pela 
coordenação do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS). A entrevista será realizada em 
língua portuguesa. 

 

O candidato com deficiência ou necessidades educacionais especiais que necessitar de atendimento 
específico ou material adaptado deverá encaminhar para a secretaria do PPG, no momento da inscrição, um 
laudo recente (máximo 12 meses), emitido e assinado por especialista credenciado no Conselho Regional de 
Medicina (CRM). O documento deve especificar a natureza, o tipo e o grau de deficiência, bem como as 
condições recomendadas para a realização das atividades avaliativas previstas por este Edital.  
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A relação dos candidatos aprovados na prova escrita de conhecimento (brasileiros) ou na entrevista 

(estrangeiros) será divulgada até o dia 14 de novembro de 2019, no site: 

www.pucrs.br/humanidades/ppgss e na Secretaria do PPGSS. 

 

3.3. Entrega dos documentos para fins classificatórios: 18 de novembro e 19 de novembro de 2019 

Os aprovados na prova escrita de conhecimento (brasileiros) ou na entrevista (estrangeiros), deverão 
realizar a entrega dos seguintes documentos:  
 

 Para brasileiros e estrangeiros:  

a) Documentação civil, conforme indicado no anexo 01; 

b) Currículo Lattes, conforme indicado no anexo 04; 

c) Projeto de Pesquisa, conforme indicado no anexo 05. 
 

A entrega dos documentos exigidos no item “a” ocorrerá de forma eletrônica, em arquivos individuais, 

nomeados e no formato PDF (frente e verso, quando for o caso) de todos os documentos relacionados no 
anexo 01 deste Edital, até às 23h59min do dia 19 de novembro de 2019, endereçados à Coordenação do 
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, através do e-mail: edital.ppgss@pucrs.br. Fotos da 

documentação não serão aceitas. 

A entrega dos documentos exigidos nos itens “b” e “c” será realizada na Secretaria do PPGSS, no prédio 8, 
sala 403, Avenida Ipiranga, 6681, Porto Alegre – RS, CEP: 90619-900, segunda-feira e terça-feira das 8h às 
11h30min e das 14h às 17h30min, ou poderão ser enviados por via postal, mediante SEDEX com data de 
postagem até o dia 19 novembro de 2019. 

 

4. Da avaliação  

a) Verificação da documentação civil exigida dos candidatos aprovados na prova escrita de conhecimento 
(brasileiros) ou na entrevista (estrangeiros). 

b) Avaliação do Currículo Lattes, devidamente comprovado, dos candidatos aprovados na prova 
escrita de conhecimento (brasileiros) ou na entrevista (estrangeiros);  

c) Avaliação do Projeto de Pesquisa dos candidatos aprovados na prova escrita de conhecimento 
(brasileiros) ou na entrevista (estrangeiros).  

 

Os critérios de avaliação e a pontuação do desempenho dos candidatos ficam ao encargo da Comissão de 
Seleção, representada por três professores do Programa, especialmente designada pela Coordenadora do 
PPGSS. A primeira etapa é eliminatória e constituída pela prova escrita de conhecimento (brasileiros) ou 

entrevista (estrangeiros), conforme itens 3.1 e 3.2, com nota mínima para aprovação igual a 07 (sete). Na 
avaliação da segunda etapa será realizada a média ponderada, conforme segue: 

 

Parágrafo primeiro – Para candidatos ao curso de Mestrado serão considerados os seguintes pesos: 

a) Prova escrita (brasileiros) ou entrevista (estrangeiros): peso 04 (quatro); 

b) Projeto de Pesquisa: peso 04 (quatro); 

c) Currículo Lattes: peso 02 (dois). 
 

Parágrafo segundo – Para candidatos ao curso de Doutorado serão considerados os seguintes pesos: 

a) Prova escrita (brasileiros) ou entrevista (estrangeiros): peso 03 (três); 

b) Projeto de Pesquisa: peso 03 (três); 

c) Currículo Lattes: peso 04 (quatro). 

 

5. Da classificação 

A classificação dos candidatos será estabelecida a partir da média ponderada obtida entre o grau alcançado 
na prova escrita de conhecimento (brasileiros) ou entrevista (estrangeiros), na avaliação do Projeto de 

Pesquisa e na Análise do Currículo Lattes.  

a) Somente serão classificados os candidatos que receberem graus finais entre 07 (sete) e 10 (dez); 

b) Em caso de empate de graus finais entre candidatos, os critérios para desempate obedecerão a seguinte 
ordem: 

 Maior nota na prova escrita de conhecimento (brasileiros) ou entrevista (estrangeiros); 

 Maior nota no Projeto de Pesquisa; 

 Persistindo o empate será realizado sorteio público.  

c) Na classificação final, 70% das vagas serão destinadas aos Assistentes Sociais. 

d) Não serão selecionados candidatos que estejam cursando, concomitantemente, no ano da matrícula, 
graduação em Serviço Social. 
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6. Dos resultados 

O resultado da seleção será divulgado até o dia 17 de dezembro de 2019, no site do Programa: 
www.pucrs.br/humanidades/ppgss. 

 

7. Da reserva de vagas  

Do total de vagas, 01 (uma) de mestrado e 01 (uma) do doutorado serão destinadas a estrangeiros 
advindos das áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas. Para candidatos autodeclarados 
pretos, pardos, indígenas, travestis, transgêneros, transexuais ou refugiados será destinada 04 (quatro) 
vagas de mestrado e 02 (duas) vagas de doutorado. 

7.1. Os candidatos em sistema de reserva de vagas (estrangeiros e autodeclarados) concorrem entre si e 
apenas para a vaga na qual se candidataram. 

7.2. O critério para a distribuição da vaga será o da ordem de classificação geral.  
7.3. Em caso de inexistência, insuficiência ou não aprovação no processo seletivo de número de 
candidatos estrangeiros e/ou autodeclarados previstos neste item, as vagas serão redistribuídas entre os 
demais candidatos. 

8. Somente será efetivada a matrícula do candidato que comprove toda a documentação exigida no item 

3.3. alínea “a”, deste Edital.  

9. Não haverá devolução da documentação do item 3.3.  

10.  O prazo para apresentação de recurso será de 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação do resultado 

da seleção, os mesmos deverão ser protocolados na secretaria do Programa de Pós-Graduação em Serviço 

Social (PPGSS). Havendo recurso, o resultado do mesmo será divulgado até o dia 20 de dezembro de 

2019, no site do Programa: www.pucrs.br/humanidades/ppgss. 

 

11. Os eventuais casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção, ouvida a Comissão 
Coordenadora do PPGSS, da Escola de Humanidades da PUCRS.  
 

12. A Comissão de Seleção é soberana quanto à decisão no processo de seleção.  
 

13. A adequada interpretação do Edital é parte componente do processo seletivo. 
 

14. Ao realizar sua inscrição, o candidato indica o conhecimento e concordância com as normas deste Edital. 

 

 

Porto Alegre, 23 de setembro de 2019. 

 

 

  

 

Profª. Drª. Jane Cruz Prates 

Coordenadora do Programa 

de Pós-Graduação em Serviço Social 
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