UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
DIRETORIA DE LOGÍSTICA E APOIO OPERACIONAL
EDITAL Nº01/2018– DIRETORIA DE LOGÍSTICA E APOIO OPERACIONAL - DLA
SELEÇÃO DE BOLSISTAS
1. INTRODUÇÃO
A Diretoria de Logística e Apoio Operacional da Universidade Federal do Cariri UFCA torna pública as inscrições para o Programa de Aprendizagem Prática (PAP) ciclo 2018,
conforme EDITAL Nº07/2018 – PROGEP/UFCA. 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 Diretoria de Logística e Apoio Operacional, deverão atender aos
seguintes requisitos:
a) Estar regularmente matriculado(a) e frequentando o curso de graduação em
Administração Pública na UFCA;
b) Ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% dos créditos da graduação;
c) Possuir noções básicas de informática (Pacote Libre Office);
d) Ter disponibilidade de horário no exercício das atividades da bolsa compatível
com a necessidade da Diretoria de Logística e Apoio Operacional, preferencialmente das 13h
às 17h.
3. DAS INSCRIÇÕES
A inscrição para seleção de bolsa e estágio, válidas para o exercício de 2018, será
realizada via internet, através do endereço https://goo.gl/forms/KUOIE4OuUqVCRlKJ2 de
09/02/2018 a 01/03/2018.
No ato da inscrição o candidato deverá informar a vaga pretendida e anexar os seguintes
documentos:
a) Comprovante de matrícula;
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b) Histórico escolar;
c) Carta de intenções explicando o interesse pela bolsa (máximo de 2 laudas).
4. DOS VALORES DAS BOLSAS E DAS VAGAS
A bolsa do Programa de Aprendizagem Prática (PAP), graduação em Administração
Pública - UFCA, 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.
Serão selecionados bolsistas para atuarem na Direotia de Logística e Apoio
Operacional Geral, com a quantidade e os conhecimentos descritos na tabela abaixo:
Sub-Setor

Qtd

Diretoria de
Logística e
Apoio
Operacional

03

Curso

Local de
atividade

Atividades Desempenhadas

Administração/
Administração
Pública

Campus de
Juazeiro
do Norte
e/ou
Centro
Multiuso –
Vap Vupt.

Planejamento e execução de atividades
relacionadas a gestão estratégica, dando
suporte nas atividades de apoio
administrativo, serviços de protocolo e
burocráticos, expedição de documentos
oficiais.

5. DA SELEÇÃO
A seleção será coordenada pela supervisão da Diretoria de Logística e Apoio
Operacional e será realizada em duas etapas, classificatória e eliminatória respectivamente.
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
norma culta da língua portuguesa e interesse do candidato em contribuir com o setor.
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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:
b.1) Bolsa PAP candidato (a) graduando (a) em Administração Pública: Comunicação e
redação de documentos oficiais, conceitos e fundamentos da Gestão, organizações, estratégia e
gestão de pessoas, psicologia organizacional e da psicologia do trabalho, funções da
administração de recursos humanos.
6. DO CALENDÁRIO

Etapas
Inscrição
Seleção 2ª etapa (Entrevista)
Resultado Preliminar
Recursos
Resultado final
Entrega dos documentos e
assinatura do termo de
compromisso
Início das atividades

Prazo
09/02/2018 a 01/03/2018
19 e 20/03/2018. Local: Sala da DLA - Bloco I, 4º andar,
Sala I403, Campus Juazeiro do Norte - CE. Horário: Das
8h às 12h e/ou das 13h às 17h, a ser informado por e-mail
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 Diretoria de
Logística e Apoio Operacional.
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8. CONTATOS
A Diretoria de Logística e Apoio Operacional está localizada na Avenida Tenente
Raimundo Rocha, S/N, Cidade Universitária, CEP: 63048-080, Juazeiro do Norte - Bloco I, 4º
andar, Sala I403.
Telefone: (88) 3221-9424.
E-mail: dla@ufca.edu.br

Juazeiro do Norte, 27 de Fevereiro de 2018

[ORIGINAL ASSINADO]
ÉVELYN LINHARES LEITE
SIAPE 1732214
Diretora Adjunta de Logística e Apoio Operacional

