MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

PROGRAMA APRENDIZAGEM PRÁTICA (PAP)
EDITAL Nº01/2016 – DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
SELEÇÃO DE BOLSISTAS

1. DO OBJETIVO
A Diretoria de Infraestrutura Universidade Federal do Cariri, em conformidade com o Edital
Nº 01/2016 – PROGEP, torna pública a abertura do processo de seleção de bolsistas para o Programa de
Aprendizagem Prática (PAP) - ciclo 2016. As bolsas têm como objetivo incentivar e desenvolver
atividades acadêmicas e administrativas vinculadas à Universidade nos diversos órgãos e unidades da
UFCA.

2. DA BOLSA
A bolsa do Programa de Aprendizagem (PAP) terá duração de 09 (nove) meses, com início
em abril e término em dezembro de 2016, com valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de
incentivo. Os bolsistas selecionados terão que cumprir a carga horária de 20 (vinte) horas semanais,
distribuídas em 4 horas diárias, de segunda a sexta.

3. DAS VAGAS E REQUISITOS
Este Edital destina-se ao preenchimento das seguintes vagas:

SETOR

QTD

CURSO DE ORIGEM
(ÁREA)

Diretoria de
Infraestrutura
(DINFRA)

03

03 – Engenharia Civil ou
de Materiais

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programas de CAD, orçamento e planilha eletrônica.

Os (as) candidatos(as) interessados(as) em participar como bolsistas do Programa de
Aprendizagem Prática (PAP) vinculado á Diretoria de Infraestrutura, deverão atender aos seguintes
requisitos:
a) Estar regularmente matriculado(a) nos Cursos de Engenharia Civil ou Engenharia de
Materiais (do 5º ao 8° semestre);
b) Não ter reprovação por FALTA nos componentes curriculares;
c) Não ter reprovação por NOTA nos dois últimos semestres letivos cursados (2015.1 e
2015.2);
d) Não estar cursando outra graduação;
e) Apresentar domínio sobre os conhecimentos exigidos, conforme tabela supracitada;
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f) Ter disponibilidade para cumprir a carga horária exigida para a vaga descritos no
item 2 deste edital e não receber qualquer outra modalidade de bolsa, nem possuir
vínculo empregatício.

Caso não haja aprovados 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 2016, será realizada via
internet, através do endereço http://forms.ufca.edu.br , do período de 04/03/2016 a 19/03/2016. No ato da
inscrição o candidato deverá informar a vaga pretendida e anexar os seguintes documentos:
a) Comprovante de matrícula;
b) Histórico escolar;
c) Carta de intenções em uma página explicando o interesse pela bolsa desejada.

5. DA SELEÇÃO
Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) por Membros da Comissão de Seleção
composta por Engenheiros da Coordenadoria de Obras e Projetos complementares 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= (ENT x 0,3) + (IRA x 0,7)


Média Ponderada:
I.
DA NOTA DA ENTREVISTA: Considerar-se-á o semestre cursado,
habilidades em Programas de CAD, orçamento e planilhas eletrônicas,
desenvolvimento escolar, voluntariado em bolsas, conteúdo da carta de
apresentação (Peso: 0,3);
II.
DO INDICE DE RENDIMENTO ACADÊMICO: rendimento acadêmico
do(a) candidato(a) para atuação na vaga (Peso: 0,7)

Serão considerados selecionados os candidatos que apresentarem média final
igual ou superior a 7 (sete), dentro do limite de vagas definido neste Edital. 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.
Importante:
Data, hora e local de realização da Entrevista: 21/03/2016, das 13h30-17h, e
22/03/2016 das 8h30-12h na sala 102A, Bloco F - UFCA – Campus Juazeiro.
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6. DO CRONOGRAMA E RESULTADO
O processo seletivo obedecerá ao seguinte calendário:
Etapas
Inscrições
Período de Seleção (Entrevistas)
Resultado Final
Início das Atividades

Prazo
04/03/2016 a 19/03/2016
21/03/2016 e 22/03/2016
28/03/2016
01/04/2016

O resultado da seleção será divulgado dia 28 de março de 2016, no site da UFCA:
www.ufca.edu.br
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
COORDENADORIA DE OBRAS E PROJETOS COMPLEMENTARES - COPC
Endereço: Av. Tenente Raimundo Rocha, S/N - Bairro Cidade Universitária.
UFCA - Campus Juazeiro do Norte - Sala 102A - Bloco F.
Contatos: +55 (88) 3572-7200 / (Ramal 7425)
obras.dinfra@ufca.edu.br
Juazeiro do Norte, 14 de março de 2016.

(ORIGINAL ASSINADO)
Washington Luiz de Sousa Júnior
Coordenador de Obras e Projetos Complementares
SIAPE 2153553

(ORIGINAL ASSINADO)
David Andriola Colares
Diretor de Infraestrutura
SIAPE 1658702
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