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EDITAL Nº03/2018 – OUVIDORIA GERAL
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
A Ouvidoria Geral da Universidade Federal do Cariri - UFCA, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com as normas estabelecidas no Edital de Nº 04/2018/PROGEP,
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
proporcionar ao estudante de graduação atuar em atividades práticas que desenvolvam
competências nas suas respectivas áreas de formação, aliando teoria e prática e promovendo
atividades aplicadas à realidade profissional.
1. DOS REQUISITOS
Os(as) candidatos(as) inscritos(as) para estagiar nesse setor deverão atender aos
seguintes requisitos:
a)

Estar regularmente matriculado(a) e frequentando o curso de Artes Visuais.

b)

Não possuir vínculo de estágio em outro órgão da administração pública direta,

autárquica ou fundacional.
c)

Ter conhecimento do pacote Office (Word, Excell, Power Point), pacote

Libreoffice (Writer, Calc, Impress), programas de edição de imagens e vetores (Photoshop, Corel
Draw, Canvas, entre outros) e habilidade para desenhos manuais.
d)

Ter disponibilidade de horário no exercício das atividades da bolsa compatível

com a necessidade da Ouvidoria.
2. DA INSCRIÇÃO
A inscrição para seleção de bolsas, válidas para o exercício de 2018, será realizada
via internet, através do endereço https://forms.ufca.edu.br/ de 10/07/2018 a 15/07/2018.
3. DA BOLSA
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A bolsa terá carga horária de 20 (vinte) horas semanais a serem cumpridas de
segunda a sexta, com duração de 06 (seis) meses, com possibilidade de renovação por igual
período, não ultrapassando o limite máximo de 24 meses.
3.1 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.
4. DAS VAGAS
Serão selecionados estagiários para as seguintes vagas:

Setor

Ouvidoria
Geral

Qtd

Vagas

01 Vaga
imediata + Estagiário
02
– Artes
Cadastro Visuais
de reserva

Local

Conhecimentos Necessários

Centro Multiuso
de Juazeiro (Vapt
Vupt): Rua
Interventor
Francisco Erivanio
Cruz, nº 120 Centro, Juazeiro
do Norte-CE
3º andar - Sala 02

Conhecimentos básicos do pacote
Office (Word, Excell, Power
Point), pacote Libreoffice (Writer,
Calc, Impress), programas de
edição de imagens e vetores
(Photoshop, Corel Draw, Canvas,
entre outros) e habilidade para
desenhos manuais

5. DA SELEÇÃO
Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) por uma Comissão de Seleção composta
por servidores da Ouvidoria Geral. A seleção acontecerá em fases, seguindo os critérios a seguir:
a) A primeira etapa, de caráter classificatório, será realizada mediante análise da
carta de intenções – 40 pontos. Serão analisados os seguintes itens: clareza, objetividade, uso da
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norma culta da língua portuguesa e interesse do candidato em contribuir com o setor. A carta de
intenções deve ser escrita no https://forms.ufca.edu.br/.
b) A segunda etapa, de caráter eliminatório, será realizada entrevista – 60 Pontos.
Serão abordados e avaliados assuntos relacionados à experiência profissional anterior,
capacidade de argumentação, construção de ideias, comunicação assertiva, proatividade, além
dos conhecimentos básicos em relação a sua área de formação, especialmente no que concerne
ao desenvolvimento de tirinhas/quadrinhos como forma de transgressão política e estética,
com o objetivo de trabalhar temáticas em direitos humanos. Nesse contexto, caso o(a)
candidato(a) tenha alguma produção em tirinhas/quadrinhos, torna-se salutar a apresentação na
entrevista (pode ser através de meio digital). Esta etapa ocorrerá na sala da Ouvidoria, conforme
endereço previsto no item 8 deste edital, em horário a ser divulgado posteriormente.
5.1 DO DESEMPATE
O critério de desempate será a maior nota na segunda etapa – entrevista.
6. DO CALENDÁRIO
Etapas
Período de Inscrição
Seleção 2ª etapa (Entrevista)
Resultado Preliminar
Recursos (Resultado Preliminar)
Resultado Final
Entrega de documentação e Assinatura do
termo de Compromisso
Início das atividades

Prazo
10/07/18 a 15/07/18
17/07/2018
19/07/18
20/07/18 a
22/07/2018
23/07/18
25/07/2018
01/08/2018

7. OBSERVAÇÕES GERAIS
A inscrição por parte do (a) estudante para o processo seletivo implica na aceitação
de todos os itens constantes deste Edital.
Os casos omissos neste Edital serão apreciados e decididos pela Ouvidoria Geral
8. CONTATOS
Centro Multiuso de Juazeiro (Vapt Vupt):
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Rua Intervento Francisco Erivanio Cruz, nº 120 - Centro, Juazeiro do Norte-CE
3º andar - Sala 02
Telefone Geral: 3221-9485
e-mail: ouvidoria@ufca.edu.br

Juazeiro do Norte, 09 de Julho de 2018
ORIGINAL ASSINADO
Aretuza Sousa Tenprio
Ouvidora Geral

