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EDITAL Nº 02/2018 – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
SELEÇÃO DE ESTÁGIO
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PRPI) da Universidade Federal do Cariri – UFCA ,
no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as normas estabelecidas no Edital de Nº 02/2018, bem como na
Lei 11.788/2008 e na Orientação Normativa Nº 02/2016 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
(MPDG), torna público o Edital de Seleção para a contratação de estagiários de nível superior, ciclo 2018. As bolsas
têm como objetivo incentivar e desenvolver atividades acadêmicas e administrativas vinculadas à Universidade nos
diversos órgãos e unidades da UFCA.
1. DA BOLSA
A bolsa terá carga horária de 20 (vinte) horas semanais a serem cumpridas de segunda a sexta, com
duração de 09 (nove) meses, no período de abril a dezembro de 2018.
1.1 VALOR DA BOLSA
Valor da bolsa

Auxílio-transporte

Total

R$364,00
R$132,00*
R$496,00
* O valor do auxílio-transporte será calculado com base nos dias úteis e dias trabalhados do mês a que se refere,
sendo concedido R$ 6,00 por dia, com valor máximo de R$132,00 mensais.
2. DAS VAGAS
Serão selecionados estagiários para as seguintes vagas:
Qtd

Vagas

01 – Informática

Local

Multiuso

Conhecimentos Necessários
Programação de computadores em linguagem PHP e Python.
Noções de utilização de sistema operacional Linux e/ou
derivados.

02
01 – Letras/Português

Campus
Juazeiro

Elaboração e revisão de textos. Redação de correspondências e
textos diversos. Conhecimento da norma culta da língua
portuguesa. Adequação de textos à tipologia e gêneros textuais.
Domínio básico de informática.
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3. DA SELEÇÃO
Os (as) candidatos (as) serão selecionados (as) por uma Comissão de Seleção da PRPI. A seleção
acontecerá em 2 (duas) fases, seguindo os critérios a seguir:
3.1 Fase 1: Avaliação da documentação
a)

Histórico - (40 pontos)
Estar regularmente matriculado (a) e frequentando um ou mais cursos de graduação.

b) Comprovante de matrícula 2018.1 - (10 pontos)
Ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% dos créditos do seu curso.
c)

Carta de Intenção – 1 lauda (50 pontos)
Discorrer sobre o interesse em exercer suas atividades na PRPI; e/ou
Discorrer sobre sua vida acadêmica e profissional até a data atual; e/ou
Discorrer sobre suas habilidades e qualidades.

3.2 Fase 2: Entrevista
As entrevistas acontecerão no período de 12 a 16 de março de 2018 (ver tabela abaixo), no campus Juazeiro
do Norte, seguindo os seguintes critérios*:
a)

Envolvimento do discente em atividades de ensino, pesquisa, extensão, cultura e/ou gestão institucional –

b)
c)
d)
e)

voluntário ou por outro tipo de bolsa (máx. 20 pontos);
Experiência no mercado de trabalho em qualquer área (10 pontos);
Experiência em trabalho voluntário (10 pontos);
Formação complementar aos conhecimentos específicos solicitados para a vaga (máx. 20 pontos);
Aspectos comportamentais pertinentes à adequação do candidato ao perfil da vaga, e outros aspectos afins
considerados pela Comissão. (máx. 40 pontos).
VAGA

DATA

HORA

LOCAL

Informática

15 de Março

14 horas

Campus Juazeiro do Norte, sala 23A, bloco
azul, piso inferior

Letras

12 de Março

14 horas

Campus Juazeiro do Norte, sala 23A, bloco
azul, piso inferior

*Serão considerados 5 pontos para cada tipo de atividade ou capacitação.

Durante a entrevista os (as) candidatos(as) deverão apresentar documentação comprobatória referente aos
critérios contidos nos itens a, b, c, d, e.
a) Histórico (40 pontos)
b) Carta de Intenção (50 pontos)
c) Experiência de trabalho (40 pontos)
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d) Conhecimentos Específicos na área da vaga (formação complementar) (20 pontos)
e) Características pessoais: comunicação, desenvoltura, proatividade, entre outras. (40 pontos)
4. DO CALENDÁRIO
Etapas
Período de Seleção
Fase 1: Análise de documentação
Fase 2: Entrevistas
Resultado Final
Início das atividades

Prazo
A partir de 26/02/2018
05 a 09 de março de 2018
12 a 16 de março de 2018
28/03/2018
02/04/2018

5. OBSERVAÇÕES GERAIS
A inscrição por parte do(a) estudante para este processo seletivo implica na aceitação de todos os itens
constantes neste Edital. Os casos omissos neste Edital serão apreciados e decididos pela PRPI.
6. CONTATOS
Av. Tenente Raimundo Rocha, SN, Cidade Universitária, Juazeiro do Norte – Ceará.
CEP: 63040-360. UFCA – campus Juazeiro do Norte – Sala 302, 3º andar – Bloco I.
Telefone Geral: 3221-9326
e-mail: prpi@ufca.edu.br

Juazeiro do Norte, 27 de Fevereiro de 2018.

ORIGINAL ASSINADO
JUSCELINO PEREIRA SILVA
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

