UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PROGRAMA APRENDIZAGEM PRÁTICA (PAP)
EDITAL Nº01/2019– DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINFRA
SELEÇÃO DE BOLSISTAS
1. INTRODUÇÃO

A Diretoria de Infraestrutura (DINFRA) 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 órgãos e unidades da UFCA.
2. DOS REQUISITOS

Os(as) candidatos(as) interessados(as) em participar como bolsistas do Programa de
Aprendizagem Prática (PAP) na Diretoria de Infraestrutura, 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;

Ter disponibilidade para cumprir a carga horária exigida para a vaga e não
receber nenhuma outra modalidade de bolsa, nem possuir vínculo
empregatício;
d) Possuir habilidades em AutoCAD, Word, Excel e orçamento (comprovados);

c)

e)

Não ter reprovação por FALTA nos componentes curriculares.

3. DA INSCRIÇÃO

A inscrição para seleção de bolsas, válidas para o exercício de 2019, será realizada
presencialmente, no núcleo de gestão da DINFRA de 27/03/2019 a 29/03/2019, nos
horários de 8h30 às 11h30 e 13h30 às 17h. No ato da inscrição o candidato deverá
anexar os seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)
e)

Comprovante de matrícula 2019.1;
Histórico escolar;
Preencher formulário no local;
Certificados de cursos e capacitações, se houver;
Cópia de documento de identificação e CPF.
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4. 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.
5. DAS VAGAS
Será selecionado bolsista para o seguinte setor da UFCA, com a quantidade e os conhecimentos
descritos na tabela abaixo

Sub-Setor

Qtd

Coordenadoria
de Obras e
Projetos
Complementares
(COPC)
Coordenadoria
de Manutenção
(CM)
Coordenadoria
de Licitações de
Obras e Serviços
de Engenharia
(CLOSE)

Curso Desejável

Conhecimentos Necessários

03

01 – Engenharia Civil

Desenhos de projetos de engenharia, elaboração de
orçamentos e relatórios, preenchimento de diários de obras,
dimensionamentos de projetos civis e acompanhamento de
obras.

03

01 – Engenharia Civil

Desenhos de projetos de engenharia, elaboração de
orçamentos, dimensionamentos de projetos civis e
acompanhamento de obras.

01 – Engenharia Civil

Desenhos de projetos de engenharia, elaboração de
orçamentos, dimensionamentos de projetos civis e
acompanhamento de obras.

04

6. DA SELEÇÃO
Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) por membros da Diretoria de Infraestrutura.
A seleção acontecerá em fase única, por meio de entrevista e análise curricular e terá os seguintes
critérios de avaliação e pontuação assim representada matematicamente:
MF= [(ENTxPeso1) + (MCxPeso2)]/3
Sendo:
a) ENT (nota da entrevista): Considerar-se-á o semestre cursado, habilidades em Programas
computacionais, desenvolvimento escolar, ausência de reprovação por faltas, participação em atividades
extracurriculares, atuação como voluntário/bolsista na DINFRA. (Peso1= 1,0);
b) MC (Média de Conclusão): rendimento acadêmico do(a) candidato(a) para atuação na vaga (Peso:
2,0).
c) Serão considerados selecionados os candidatos que apresentarem média final igual ou superior a 7
(sete), dentro do limite de vagas definido neste Edital.
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d) Em caso de empate, os critérios de desempate serão: (1º) nota obtida pelos candidatos na entrevista;
(2º) nota obtida pelos candidatos no Ira; (3º) candidato(a) com matrícula em semestre mais avançado; (4º) idade
mais elevada.

7. DO CALENDÁRIO

Etapas
Inscrição
Período de Seleção
Resultado Final
Início das Atividades

Prazo
27/03/2019 a 29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
01/04/2019

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 Comissão de
Seleção do referido Programa.
9. CONTATOS
Av. Ten. Raimundo Rocha, S/N – Cidade Universitária
Juazeiro do Norte – Ceará
CEP: 63048-080
Telefone: 3221-9442
e-mail: obras.dinfra@ufca.edu.br

Juazeiro do Norte, 26 de março de 2019.

Cleirton André Silva de Freitas
Diretor de Infraestrutura
SIAPE:1703333

