UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
EDITAL Nº01/2019 – DCOM
SELEÇÃO DE BOLSISTAS

1. INTRODUÇÃO
A Diretoria de Comunicação (DCOM) da Universidade Federal do Cariri - UFCA,
torna pública as inscrições para o Programa de Aprendizagem Prática (PAP) do ano de 2019. As
bolsas têm como objetivo incentivar e desenvolver atividades acadêmicas e administrativas
vinculadas à Universidade nos diversos setores/unidades da UFCA.
2. DAS VAGAS
Serão selecionados bolsistas para os seguintes setores da DCOM, com a quantidade
e os conhecimentos descritos na tabela abaixo:
Sub-Setor

Qt
d

Cursos Desejáveis

Núcleo de
Gestão

01

Administração /
Administração
Pública

Núcleo de
Identidade
Visual

01

Jornalismo / Design

02

Jornalismo

Coordenadoria
de Jornalismo
01

Jornalismo

Conhecimentos Necessários
Conhecimento em softwares de edição de
escritório, em MicrosoftOffice e LibreOffice.
Conhecimentos básicos em contabilidade pública
e orçamento público.
Desejável conhecimentos em planejamento
organizacional.
Conhecimento sobre comunicação visual para
mídias analógicas e digitais. Conhecimento sobre
softwares de desenho vetorial e de edição de
imagens.
Texto e Fotografia: Habilidade na produção de
redações,
entrevistas;
conhecimento
dos
softwares de edição de texto; interesse por
fotografia, desejável conhecimento em edição de
vídeos
e
participação
em
atividades
extracurriculares na área de jornalismo.
Redes Sociais: Habilidade em gerenciamento de
Redes sociais, geração de conteúdo para redes
sociais diversas, planejamento de mídia. Desejável
interesse por fotografia, locução e edição de
vídeos.
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01

Jornalismo

Telejornalismo: Produção de textos para vídeo
(em diversas mídias de veiculação), roteirização,
locução e apresentação. Desejável conhecimento
ou interesse em edição de vídeos.

3. DOS REQUISITOS
Os(as) candidatos(as) interessados(as) em participar da seleção de bolsistas do
Programa de Aprendizagem Prática (PAP) na DCOM, deverão atender aos seguintes requisitos:

a)

Estar regularmente matriculado (a) e frequentando um dos cursos de
graduação da UFCA; cursando a partir do 5º semestre para os interessados
às vagas de jornalismo;

b)

Não possuir acúmulo de bolsas no período de vigência do PAP;

c)

Não estar concluindo o curso no semestre 2019.1;

d)

Ter interesse em aprender habilidades diversas ao longo da bolsa;

e)

Boa comunicação interpessoal, proativo, extrovertido e cortês.

4. DA INSCRIÇÃO
A inscrição para seleção de bolsas, válidas para o exercício de 2019, será realizada via
internet, através do endereço https://forms.ufca.edu.br de 25/03/2019 a 29/03/2019. No ato
da inscrição, o candidato deverá enviar o seu histórico, o currículo e a carta de intenção.
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5. DA BOLSA
A bolsa terá carga horária de 20 (vinte) horas semanais, distribuídas em 4 horas
diárias a serem cumpridas de segunda a sexta com término em dezembro de 2019, com valor
mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de incentivo. A carga horária será cumprida nos
turnos da manhã, ou da tarde, de acordo com a necessidade do setor.
6. DA SELEÇÃO
Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) por uma Comissão de Seleção da
DCOM.
A seleção acontecerá em 4 fases, todas classificatórias e eliminatórias, seguindo os
critérios a seguir:


a) Histórico e currículo – 20 pontos



b) Carta de Intenção – 20 pontos



c) Entrevista – 20 pontos



d) Conhecimentos Específicos na área da vaga (prova prática, exceto para
a vaga de administração/administração pública, que será objetiva) – 40
pontos

7. DO CALENDÁRIO
Etapas
Inscrição
Resultado da Inscrição
Entrevista
Prova prática
Resultado
Início das Atividades

Prazo
25/03/2019 a 29/03/2019
02/04/2019
03/04/2019 a 05/04/2019
08/04/2019 a 10/04/2019
11/04/2019
15/04/2019
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8. OBSERVAÇÕES GERAIS
A inscrição por parte do (a) estudante para este processo seletivo implica na
aceitação de todos os itens constantes deste Edital.
Os casos omissos neste Edital serão apreciados e decididos pela DCOM.
9. CONTATOS
Av. Tenente Raimundo Rocha Nº 1639
Bairro Cidade Universitária
Juazeiro do Norte - Ceará
CEP 63048-080
Telefone: 3221-9385
e-mail: atendimento.dcom@ufca.edu.br

Juazeiro do Norte, 22 de março de 2019

