UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PROGRAMA APRENDIZAGEM PRÁTICA (PAP)
EDITAL Nº02/2016 – IISCA
SELEÇÃO DE BOLSISTAS
1. OBJETIVO
O Instituto Interdisciplinar de Sociedade, Cultura e Artes – IISCA da Universidade
Federal do Cariri – UFCA, em conformidade com o Edital Nº 01/2016, torna pública a abertura
do processo de seleção dos 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 INSCRIÇÃO
A inscrição para seleção de bolsas, válidas para o exercício de 2015, será realizada
via internet, através do endereço http://forms.ufca.edu.br, de 22/02/2015 a 19/03/2016. No ato da
inscrição o candidato deverá informar a área da vaga pretendida, e anexar o arquivo digital do
Histórico escolar (em pdf), carta de intenção e outros documentos solicitados.
2.1 DOS REQUISITOS
Os(as) candidatos(as) interessados(as) em participar do Programa de Aprendizagem
Prática (PAP) deverão atender aos seguintes requisitos:
a) Estar regularmente matriculado (a) e frequentando um dos cursos de

graduação da UFCA;
b) Não possuir, no período de vigência da bolsa, vínculo empregatício ou

qualquer outra modalidade de bolsa.
c) Estar cursando à partir do 5º semestre letivo.

3. 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 9 meses, com início em
março e término em janeiro de 2015, com valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título
de incentivo.
4. DAS VAGAS
Serão selecionados bolsistas para os seguintes setores da UFCA, com a quantidade e
os conhecimentos descritos na tabela abaixo
Setor

Local

Qtd

Cursos Desejáveis

01
Administração/Administração
Pública
Instituto
Interdisciplin
ar
de
Sociedade,
Cultura
e
Artes
(IISCA)

Juazeiro

02

01 – Biblioteconomia

Conhecimentos
Necessários
Mapeamento
de
processos,
organogramas,
– fluxogramas, noções de
direito
administrativo,
domínio de informática,
especialmente de editor
de texto e planilha
eletrônica
Tratamento
e
organização
da
informação, noções de
arquivamento,
classificação,
triagem,
tipologia e indexação de
documentos físicos e
arquivos digitais segundo
critérios de organização e
representação
da
informação,
para
armazenar, recuperar e
facilitar
a
consulta.
Domínio de informática.

5. DA SELEÇÃO
Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) por uma Comissão de Seleção a ser
nomeada pelo órgão concedente. A seleção acontecerá em fase única, por meio de análise da
documentação e entrevistas presenciais. A seleção seguirá os seguintes critérios:
a) Os candidatos serão selecionados até o limite de vagas constante deste Edital;
b) Os candidatos que excederem o limite de vagas formarão um cadastro de reserva
para eventuais substituições;
c) Da Pontuação, a nota final será o somatório dos seguintes critérios:


Histórico – 30 pontos



Carta de Intenção – 10 pontos



Conhecimentos Específicos na área da vaga – 30 pontos



Entrevista – 30 pontos

 Data, hora e local da realização da entrevista: 28/03/2016, das 09:00 às 12:00, sala 17,

Bloco B, piso superior – secretaria do IISCA – Campus Juazeiro do Norte.
6. DO CALENDÁRIO
Etapas
Inscrição
Entrevistas
Resultado Final
Início das Atividades

Prazo
22/02/2016 a 19/03/2016
28/03/2016
28/03/2015
01/04/2015

7. 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.
8. DOS RECURSOS
Sobre os critérios e resultado do processo seletivo não caberão recursos.

9. CONTATOS
SECRETARIA DO INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE SOCIEDADE, CULTURA E
ARTE
Endereço: Av. Tenente Raimundo Rocha, S/N - Bairro Cidade Universitária
UFCA - Campus Juazeiro do Norte - Sala 17 - Bloco A
Contatos: +55 (88) 3572-7243 / Ramal (7243)
assistente.iisca@ufca.edu.br / secretaria.iisca@ufca.edu.br

Juazeiro do Norte, 22 de março de 2016
ORIGINAL ASSINADO
Márcio Mattos Aragão Madeira
Diretor do IISCA

