UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

PROGRAMA APRENDIZAGEM PRÁTICA (PAP)
EDITAL Nº01/2016 – Pró-reitora de Planejamento e Orçamento - Proplan
SELEÇÃO DE BOLSISTAS
1. INTRODUÇÃO
A Pró-reitoria de Planejamento e Orçamento (Proplan) da Universidade Federal do Cariri UFCA, em conformidade com o Edital Nº 01/2016 – PROGEP, torna pública as inscrições 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 INSCRIÇÃO
A inscrição para seleção de bolsas, válidas para o exercício de 2016, será realizada via
internet, através do endereço http://forms.ufca.edu.br, de 02/03/2016 a 20/03/2016 (Conforme
com o Edital Nº 01/2016 - PROGEP). 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.
3. DOS REQUISITOS
Os (as) candidatos (as) interessados (as) em participar como bolsistas do Programa de
Aprendizagem Prática (PAP) na Pró-reitora de Planejamento e Orçamento (PROPLAN), deverão atender aos
seguintes requisitos de acordo com o perfil solicitado:

2.1 Estar regularmente matriculado em um curso de graduação da UFCA;
2.2 Ter 20 (vinte) horas disponíveis para o desenvolvimento das atividades de bolsa;
2.3 Não receber outras bolsas remuneradas ou ter vínculo empregatício;
2.4 Atender aos critérios descritos no item 4 deste edital.
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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. A bolsa 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.

5. DAS VAGAS
Serão selecionados bolsistas para os seguintes setores da Proplan, com a quantidade e os
conhecimentos descritos na tabela abaixo:

Coordenação de Informação e Avaliação Institucional (Cinai)
Campus Juazeiro do Norte
Nº Vagas/ Cursos Desejáveis: 01 - Biblioteconomia

Conhecimentos Necessários: Domínio de informática
(editor de texto, planilha e apresentações); técnica de escrita
e redação; noções de arquivamento, classificação, triagem,
tipologia e indexação de documentos físicos e arquivos
digitais.

Observações: Apresentar histórico atualizado no dia da entrevista.

Coordenação de Transparência e Governança e Gestão de Projetos (CTGP)
Campus Crato
Nº Vagas/ Cursos Desejáveis: 01 – Administração ou
Administração Pública

Conhecimentos Necessários: Domínio de informática
(editor de texto, planilha e apresentações); técnica de escrita
e redação.
Observações: Disponibilidade para estagiar na CTGP, que funciona atualmente no campus do Crato;
Apresentar histórico atualizado no dia da entrevista

Coordenação de Planejamento e Gestão Estratégica (CPGE)
Campus Crato
Nº Vagas/ Cursos Desejáveis: 01 – Qualquer curso de
graduação da UFCA

Conhecimentos Necessários: Domínio de informática
(editor de texto, planilha e apresentações); técnica de escrita
e redação.
Observações: Disponibilidade para estagiar na CPGE, que funciona atualmente no campus do Crato;
Ter cursado no mínimo 20% (vinte por cento) dos créditos exigidos para integralização do curso;
Apresentar histórico atualizado e currículo simplificado no dia da entrevista.

6. DA SELEÇÃO
Os (as) candidatos (as) serão selecionados (as) por uma Comissão de Seleção da Proplan. A seleção
acontecerá em fase única, e terá os seguintes critérios de avalição e pontuação assim representada
matematicamente:

MF= (IRA x 0,2) + (ENT x 0,8)
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A média final (MF) dos candidatos será a soma das notas obtidas pela ponderação dos pesos
dos seguintes itens de avaliação: peso 2 (dois) atribuído à nota atual do IRA do candidato e peso 8
(oito) à entrevista (ENT). 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.


Seleção da CPGE: ocorrerá dia 22/03/2016, das 08h às 12h e 14h às 17h, na sala 101, Bloco 5º (prédio novo)

– Campus Juazeiro.



Seleção da CTGP e CINAI: ocorrerá dia 22/03/2016, das 14h às 17h, na sala 101, Bloco 5º (prédio novo) –

Campus Juazeiro.

7. DO CALENDÁRIO

Etapas
Inscrição
Período de Seleção
Resultado Final
Início das Atividades

Prazo
02/03/2016 a 20/03/2016
21/03/2016 a 23/03/2016
28/03/2015
01/04/2015

O resultado da seleção será divulgado dia 28 de março de 2016, no site da UFCA:
http://www.ufca.edu.br.
8. OBSERVAÇÕES GERAIS
A inscrição por parte do (a) estudante para este processo seletivo implica a 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
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E-mail: proplan@ufca.edu.br
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Juazeiro do Norte, 11 de março de 2016.

Silvério de Paiva Freitas Junior
Pró-Reitor de Planejamento e Orçamento
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