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EDITAL Nº 01/2018 – DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA / SELEÇÃO DE
BOLSISTAS PAP

1. DO OBJETIVO
A Diretoria de Infraestrutura da Universidade Federal do Cariri, torna pública as
inscrições destinadas a selecionar estudantes de graduação para a concessão de bolsas do
Programa de Aprendizagem Prática (PAP) no ano de 2018. O objetivo é incentivar e
desenvolver atividades acadêmicas e administrativas vinculadas a DINFRA na UFCA.
2. DA BOLSA
A bolsa terá carga horária de 20 (vinte) horas semanais a serem cumpridas de
segunda a sexta-feira, com duração de 09 (nove) meses, no período de abril a dezembro de
2018.
3. DAS VAGAS E REQUISITOS
Este Edital destina-se ao preenchimento das seguintes vagas:
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Os (as) candidatos(as) interessados(as) em participar do programa PAP vinculado a
Diretoria de Infraestrutura, deverão atender aos seguintes requisitos:
a) Estar regularmente matriculado(a) nos Cursos de Engenharia Civil do 4º ao 9°
semestre;
b) Não ter reprovação por FALTA nos componentes curriculares;
c) Apresentar domínio sobre os conhecimentos exigidos, conforme tabela
supracitada;
d) Ter disponibilidade para cumprir a carga horária exigida para a vaga e não
receber qualquer outra modalidade de bolsa, nem possuir vínculo empregatício.
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*Caso não haja aprovado em alguma das vagas disponíveis, poderão ser
aproveitados candidatos de outra área, de acordo com a ordem de classificação.
4. DAS INSCRIÇÕES
A inscrição para seleção de bolsas, válidas para o exercício de 2018, será realizada
presencialmente, do período de 12/03/2018 a 15/03/2018. No ato da inscrição o candidato
deverá informar a vaga pretendida e anexar os seguintes documentos:
a) Comprovante de matrícula;
b) Histórico escolar;
c) Preencher formulário no local;
5. 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 avalição e pontuação assim representada matematicamente:
MF= (ENTxPeso1) + (IRAxPeso2)
Sendo:
a) ENT (nota da entrevista): Considerar-se-á o semestre cursado, habilidades em
Programas computacionais (comprovados), desenvolvimento escolar, (Peso1= 1,0), atuação
como voluntário na DINFRA (Peso1: 1,5);
b) IRA (índice de rendimento acadêmico): rendimento acadêmico do(a)
candidato(a) para atuação na vaga (Peso: 1,5).
c) Serão considerados selecionados os candidatos que apresentarem média final
igual ou superior a 7 (sete), dentro do limite de vagas definido neste Edital.
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) idade mais elevada.
6. DO CRONOGRAMA E RESULTADO
O processo seletivo obedecerá ao seguinte calendário:
ETAPA

DATA

LOCAL

Inscrição/ Seleção

12/03/2018 a 15/03/2018

Sala i305, Campus UFCA
em Juazeiro do norte

Resultado Final

16/03/2018

www.ufca.edu.br

Entrega de documentos e 19/03/2018 a 23/03/2018
assinatura do termo de
compromisso
Início das Atividades

02/03/2017

Sala i305, Campus UFCA
em Juazeiro do norte
-
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As inscrições e Entrevistas serão no prédio do RU (bloco i), 3º andar, sala i305, das 08:0h11h, e 14:0h-17h - UFCA – Campus Juazeiro.
7. DOS RECURSOS
Sobre os critérios e resultados do processo seletivo não caberão recursos.
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
Núcleo de Gestão – 3221.9450
Endereço: Av. Tenente Raimundo Rocha, S/N - Bairro Cidade Universitária. UFCA Campus Juazeiro do Norte - sala i305 - Bloco i.

Cleirton André Silva de Freitas
Diretor de Infraestrutura
Universidade Federal do Cariri
SIAPE: 1703333

