UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
SECRETARIA DE ACESSIBILIDADE
EDITAL Nº01/2018 – SECRETARIA DE ACESSIBILIDADE
SELEÇÃO DE BOLSISTAS
1. INTRODUÇÃO
A Secretaria de Acessibilidade (SEACE) da Universidade Federal do Cariri - UFCA, torna
pública as inscrições para o Programa de Aprendizagem Prática (PAP) ciclo 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) na Secretaria de Acessibilidade, deverão atender aos seguintes requisitos:
a) Estar regularmente matriculado(a) e frequentando um dos cursos de graduação da
UFCA;
b) Ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% dos créditos da graduação;
c) Não possuir acúmulo de bolsas no período de vigência do PAP.
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 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 os seguintes setores da UFCA, com a quantidade e
os conhecimentos descritos na tabela abaixo

Setor

Qtd

Cursos Desejáveis

Conhecimentos Necessários
Ter conhecimento de informática (Microsoft Windows e
Office (Word, Excel, Power Point), plataformas digitais e

01 – Jornalismo
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rotinas

administrativas;

Possuir

habilidade

de

desenvolver trabalho em equipe e capacidade de
Iniciativa.
Ter conhecimento de informática (Microsoft Windows e

02

Office (Word, Excel, Power Point), plataformas digitais e
01 – Engenharia Civil

rotinas

administrativas;

Possuir

habilidade

de

desenvolver trabalho em equipe e capacidade de
Iniciativa.
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5. DA SELEÇÃO
Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) por uma Comissão de Seleção Secretaria de
Acessibilidade.
A seleção acontecerá em uma fase, seguindo os critérios a seguir:


a) Carta de Intenção – 3 pontos



b) Entrevista – 7 pontos

6. DO CALENDÁRIO
Etapas

Prazo

Inscrição
Período de Seleção de cada setor
Resultado Final
Início das Atividades

09/02/2018 a 01/03/2018
12/03/2018 a 21/03/2018
28/03/2018
01/04/2018

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
Secretaria de Acessibilidade
Sala 2, bloco A, Campus Juazeiro do Norte
Telefone Geral: 3312-9374 e-mail: acessibilidade.reitoria@ufca.edu.br
Juazeiro do Norte, 02 de março de 2018
ORIGINAL ASSINADO
Profª Cristina Rejane Feitosa Silva
Secretária de Acessibilidade

