UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
VIÈS – NÚCLEO DE ECONOMIA POLÍTICA NO CARIRI
CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO – PROEX 2017
O VIÈS – Núcleo de Economia Política no Cariri, projeto de extensão da UFCA, torna
pública a chamada para seleção de estudantes para atuarem como bolsistas no referido projeto. As
bolsas (uma remunerada e outra não remunerada) são oferecidas pela PROEX/UFCA e tem a
duração de abril até dezembro de 2017.
1. DO PROJETO
O VIÈS – Núcleo de Economia Política no Cariri é um projeto de extensão aprovado pela
seleção de ações de extensão para a modalidade Ampla Concorrência de acordo com as normas
estabelecidas no Edital Unificado nº 01/2017.
O VIÈS tem como objetivo promover, junto à comunidade UFCA e à Escola de Ensino
Fundamental e Médio José Bezerra de Menezes, discussões que colaborem com o desvelamento das
dimensões políticas e sociais envoltas nas afirmações pretensamente neutras da ciência econômica,
considerando as transformações impostas pelo governo Temer, através de medidas como a Emenda
Constitucional n° 95/2016 (antiga PEC 55/2016, conhecida como “PEC dos gastos públicos”),
reforma da previdência, entre outras.
2. DO OBJETO
Seleção de bolsistas de extensão (PROEX 2017) para atuarem no projeto VIÈS – Núcleo de
Economia Política.
3. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO.
A seleção dos bolsistas do projeto VIÈS – Núcleo de Economia Política se dará em duas
etapas. Primeiramente uma prova dissertativa e em seguida uma entrevista individual.
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A prova dissertativa terá como referência o capítulo 9 do livro “História do Pensamento
Econômico”, de E. K Hunt, do item “A Crítica de Marx à Economia Clássica” até o item “O Valor
da

Força

de

Trabalho”

(páginas

196

até

317,

disponível

no

seguinte

endereço:

<http://livrosgratisbibliotecaonline.com/wp-content/uploads/2016/08/Livros-online-Historia-doPensamento-Economic-E.-K.-Hunt.pdf>).
Todos os candidatos realizarão esta etapa numa mesma sala e horário conforme o
cronograma desta chamada. As folhas serão disponibilizadas pela coordenação do projeto e deverão
ser preenchidas com caneta azul ou preta.
A entrevista individual será realizada com cada candidato que tenha realizado a prova
dissertativa em sala reservada e nos horários indicados no cronograma, conforme ordem de
chegada.
4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Os critérios avaliados, tanto na prova escrita como na entrevista individual, serão os
seguintes:
•
•
•
•

capacidade de articulação e exposição de ideias;
conhecimento do texto indicado;
interesse no projeto;
disponibilidade do candidato.

5. DO RESULTADO
No dia indicado no cronograma será divulgado o resultado final, que também será enviado
para os e-mails dos candidatos, informados no dia da prova dissertativa. A classificação dos
candidatos se dará a partir dos conceitos atribuídos para cada critério de seleção, que gerarão uma
nota final. Os conceitos e notas finais de todos os candidatos constarão no resultado.
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6. DO CRONOGRAMA
AÇÕES

DIA

Divulgação da chamada pública 14/03/2017

LOCAL E HORÁRIOS
-

Prova dissertativa

21/03/2017

Sala G001, no bloco roxo piso inferior

Entrevista

22/03/2017

Sala i103, no bloco novo

Resultado

23/03/2017

-

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos serão decididos pela coordenação do projeto VIÈS – Núcleo de Economia
Política.
Juazeiro do Norte-CE, 14 de março de 2017.

