UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
GABINETE DA REITORIA
EDITAL Nº01/2018 – GABINETE DA REITORIA
SELEÇÃO DE BOLSISTAS
1. INTRODUÇÃO
O Gabinete da Reitoria da Universidade Federal do Cariri - UFCA, torna pública as
inscrições para o Programa de Aprendizagem Prática (PAP), exercício 2018. As bolsas têm como
objetivo incentivar e desenvolver atividades acadêmicas e administrativas vinculadas à
Universidade nos diversos órgãos e unidades da UFCA.
2. DOS REQUISITOS
Os(as) candidatos(as) interessados(as) em participar como bolsistas do Programa de
Aprendizagem Prática (PAP) do Gabinete da Reitoria, deverão atender aos seguintes requisitos:
a) Ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% dos créditos da graduação;
b) Não possuir acúmulo de bolsas no período de vigência do PAP;
c) Ter disponibilidade para desenvolver as atividades da bolsa, no Gabinete da
Reitoria, situado à Rua Interventor Francisco Erivano Cruz nº 120 – 3º Andar - Vapt-Vupt,
Bairro: Centro, Juazeiro do Norte/Ceará.
3. DA BOLSA
A bolsa terá carga horária de 20 (vinte) horas semanais, distribuídas em 4 (quatro)
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 2018, com valor mensal de R$ 500,00
(quinhentos reais) a título de incentivo.
4. DAS VAGAS
Serão selecionados bolsistas para o Gabinete da Reitoria, com a quantidade e os
conhecimentos descritos na tabela abaixo:
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Setor

Qtd

Gabinete da
Reitoria

Cursos Desejáveis

Conhecimentos Necessários

Mapeamento de processos, organogramas,
01 – Administração/ fluxogramas,
domínio
de
informática,
Administração Pública especialmente de editor de texto e planilha
eletrônica.
Apurar informações, redigir textos, fazer
cobertura de eventos, hierarquizar informações.
01 – Jornalismo
Domínio de informática, especialmente de
editor de texto, planilha eletrônica e editor de
imagens.

02

5. DA SELEÇÃO
Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) por uma Comissão de Seleção do
Gabinete da Reitoria. A seleção acontecerá em 2 (duas) fases, na primeira fase serão analisados
os seguintes documentos: Histórico escolar atualizado e a Carta de intenção. Na segunda fase
será uma entrevista individual.
5.2.1 Será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) para a carta de intenção e para a entrevista. O IRA contante no histórico escolar será a nota atribuída ao
referido documento. Ao final, o valor total será dividido por 3 (três). Conforme fómula abaixo:

onde,
NF = Nota final;
NCI = Nota da carta de intenções;
NHE = Nota do Histórico Escolar (IRA);
NE = Nota da entrevista.
5.2.2 A classificação se dará por ordem de nota. Será selecionado o candidato que obtiver melhor média final na vaga pretendida;
5.2.3 Os critérios de desempate obedecerão a seguinte ordem: IRA, carta de
intenções e entrevista;
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5.2.4 A entrevista acontecerá, impreterivelmente, no dia 14 de março de
2018, às 09h00min, no Gabinete da Reitoria, situado na Rua
Interventor Francisco Erivano Cruz nº 120 – 3º Andar - Vapt-Vupt ,
Bairro: Centro, Juazeiro do Norte – Ceará.
5.2.5 A sequência de entrevistas será definida por meio de sorteio;
5.2.6 O candidato que não estiver presente no Gabinete da Reitoria às
09h00min não participará da entrevista e será atribuída nota 0 (zero).
6. DO CALENDÁRIO
Etapas
Inscrição online
Entrevista
Resultado Preliminar
Período de Recursos
Resultado Final
Entrega de documentos e assinatura
do termo de compromisso
Início das Atividades

Prazo
09/02/2018 a 01/03/2018
14/03/2018
23/03/2018
24/03/2018 a 26/03/2018
28/03/2018
29/03/2018 a 02/04/2018
02/04/2018

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. CONTATOS
Gabinete da Reitoria
Rua Interventor Francisco Erivano Cruz nº 120 – 3º Andar - Vapt Vupt
Bairro: Centro
Juazeiro do Norte – Ceará
CEP: 63011 -085
Telefone Geral: 3221- 9201
e-mail: atendimento.gabinete@ufca.edu.br
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Juazeiro do Norte, 20 de Fevereiro de 2018
ORIGINAL ASSINADO
Francisco de Assis Nogueira
Chefe do Gabinete da Reitoria

