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SELEÇÃO DE BOLSAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2016

1. INTRODUÇÃO
A Universidade Federal do Cariri - UFCA, através da Diretoria de Tecnologia da Informação DTI, torna pública as inscrições para o Programa de Bolsas de Tecnologia da Informação para o
ano de 2016.

2. OBJETIVOS
As bolsas têm como objetivo desenvolver entre os bolsistas habilidades relacionadas à área de
Tecnologia da Informação (TI), através da execução de atividades relacionadas ao uso da TI na
UFCA.

3. DA INSCRIÇÃO
A inscrição para seleção de bolsas de TI, válidas para o exercício de 2016, será realizada
exclusivamente via internet, através do endereço http://forms.ufca.edu.br, conforme o
cronograma definido na Tabela 2. No ato da inscrição o candidato deverá informar a Área e o
Campus da vaga pretendida, e anexar o arquivo digital do Histórico e Currículo (com os devidos
comprovantes de experiência e cursos). Só será aceita uma inscrição por candidato, em caso de
mais de uma inscrição, será considerada apenas a última.

3.1 DOS REQUISITOS

Os(as) candidatos(as) interessados(as) em participar do Programa de Bolsa de TI deverão atender
aos seguintes requisitos:

a) Estar regularmente matriculado(a) e frequentando um dos cursos de graduação da UFCA;
b) Não apresentar mais que três reprovações por nota/falta;
c) Não possuir, no período de vigência da bolsa, vínculo empregatício ou qualquer outra
modalidade de bolsa;
d) Possuir disponibilidade de 20h semanais para realizar atividades nos locais e turnos definidos
na Tabela 1.

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-feira, seguindo a Tabela 1. A bolsa terá duração de 10 meses com
valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de incentivo.

5. DAS VAGAS
As vagas estão distribuídas por Área, Localidade e Turno, conforme tabela a seguir.
Área da Bolsa

Localidade

Turno

Vagas

Apoio de TI

Campus Juazeiro do Norte

Manhã

4

Campus Juazeiro do Norte

Tarde

4

Campus Juazeiro do Norte

Noite

3

Reitoria (Prédio do Vapt-Vupt)

Tarde

1

Campus Barbalha

Tarde

1

Campus Brejo Santo

Tarde

1

Campus Crato

Tarde

1

Campus Icó

Tarde

1

Total

16

Tabela 1 – Vagas por área, localidade e turno

As atividades realizadas e os conhecimentos desejados estão organizados por área e descrito a
seguir:
•

Área: APOIO DE TI
◦ Atividades: Prestar atendimento, configurar e instalar equipamentos, aplicativos e
redes, orientar e treinar usuários sobre o uso das soluções de TI na UFCA;
◦ Conhecimentos desejados: Informática básica, manutenção de computadores:
hardware e software, redes de computadores, suíte Libre Office, Sistemas
Operacionais Windows ou Linux, antivírus,

6. DA SELEÇÃO
Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) por uma Comissão de Seleção a ser nomeada pelo
Diretor da DTI.
A seleção acontecerá em fase única, por meio de entrevistas presenciais no Campus da vaga
pretendida. Os dias, horários e locais das entrevistas serão divulgados por meio do e-mail
cadastrado no momento da inscrição.
As entrevistas para as bolsas da Reitoria, Campus Juazeiro do Norte, Campus Crato e Campus
Barbalha serão realizadas no Campus Juazeiro do Norte.
As entrevistas para as bolsas do Campus Brejo Santo e do Campus Icó serão realizadas via
Skype.
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 e currículo: 50 pontos
◦ Serão avaliados o desempenho acadêmico e o currículo do aluno;

•

Entrevista: 50 pontos
◦ Serão avaliados os conhecimentos do aluno na área da bolsa;

7. DO CRONOGRAMA
Etapas
Inscrições

Prazo
08 a 17/01/2016

Divulgação das datas, horários e locais das 19/01/2016
entrevistas
Entrevistas

20 a 22/01/2016

Resultado Final

26/01/2016

Início da vigência das bolsas e das atividades 01/02/2016
dos bolsistas
Fim da vigência das bolsas e das atividades dos 30/11/2016
bolsistas
Tabela 2 – Cronograma

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
Universidade Federal do Cariri - Campus Juazeiro do Norte
Diretoria de Tecnologia da Informação
Endereço: Av. Tenente Raimundo Rocha, S/N – Sala 95 (Bl. E)
Bairro: Cidade Universitária
Cidade: Juazeiro do Norte-CE
Telefone: (88) 3572-7213
E-mail: atendimento.dti@ufca.edu.br

Juazeiro do Norte, 07 de Janeiro de 2016.

[ORIGINAL ASSINADO]
Taciano Pinheiro de Almeida Alcântara
Diretor Adjunto de TI
SIAPE: 1854247

