UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
EDITAL Nº01/2019 – DIARI
SELEÇÃO DE BOLSISTAS

1. INTRODUÇÃO
A Diretoria de Articulação e Relações Institucionais (DIARI) 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 DIARI, com a quantidade e
os conhecimentos descritos na tabela abaixo:

Sub-Setor

Local de
realização das
atividades

Qtd

Cursos Desejáveis

01 – Administração /
Administração Pública

Campus
Juazeiro do
Norte
03

01 – Biblioteconomia

Coordenadoria
de Estágios e
Desenvolviment
o Profissional

1 – Licenciatura em
Ciências Naturais e
Matemática

Campus Crato

Coordenadoria
de
Acompanhament
o das Relações
Institucionais

Reitoria (Centro
Multiuso)

01

Conhecimentos Necessários

Mapeamento de processos,
organogramas, fluxogramas, noções de
direito administrativo, domínio de
informática, especialmente de editor de
texto e planilha eletrônica.
Tratamento e organização da informação,
noções de arquivamento, classificação,
tipologia e indexação de documentos
físicos e arquivos digitais.
Domínio de informática, especialmente
de editor de texto e planilha eletrônica e
conhecimento sobre características do
estágio obrigatório do seu curso.

1 – Agronomia

Domínio de informática, especialmente
de editor de texto e planilha eletrônica e
conhecimento sobre características do
estágio obrigatório do seu curso.

1- Ciências Contábeis

Domínio de informática, especialmente
planilha eletrônica para processamentos
de dados e afinidade com controle
orçamentário, financeiro e patrimonial de
projetos.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3. DOS REQUISITOS
Os(as) candidatos(as) interessados(as) em participar como bolsistas do Programa de
Aprendizagem Prática (PAP) nas Coordenadoria da DIARI, deverão atender aos seguintes
requisitos:
a) Estar regularmente matriculado (a) e frequentando um dos cursos de
graduação da UFCA;
b) Não possuir acúmulo de bolsas no período de vigência do PAP;
c) Não estar concluindo o curso no semestre 2019.1.
4. DA INSCRIÇÃO
A inscrição para seleção de bolsas, válidas para o exercício de 2019, será realizada via
internet, por meio do endereço https://forms.ufca.edu.br/ de 01/04/2019 a 05/04/2019. No
ato da inscrição o candidato deve encaminhar o Histórico e a Carta de Intenções.
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.
6. DA SELEÇÃO
Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) por uma Comissão de Seleção da
DIARI.
A seleção acontecerá em 2 fases, seguindo os critérios a seguir:
a) Histórico – 20 pontos
 b) Carta de Intenção – 20 pontos
 c) Entrevista – 60 pontos


7. DO CALENDÁRIO
Etapas
Publicação do Edital
Inscrição

Prazo
29/04/2019
01/04/2019
05/04/2019
08/04/2019

Resultado da Inscrição
Entrevista no Campus de Brejo
09/04/2019
Santo

a
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Entrevista no Campus de Juazeiro
do Norte
Entrevista no Campus Crato
Resultado Final
Início das Atividades

10/04/2019
11/04/2019
12/04/2019
15/04/2015

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 DIARI.
9. CONTATOS
Av. Tenente Raimundo Rocha, 1639
Bairro Cidade Universitária
Juazeiro do Norte – Ceará
CEP: 63048-080
Telefone: 3221-9376
e-mail:estágios.diari@ufca.edu.br

Juazeiro do Norte, 29 de março de 2019

ORIGINAL ASSINADO
FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA
Diretor de Articulação e Relações Institucionais
SIAPE: 1758801

