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1. INTRODUÇÃO

A Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) 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 PROEN, deverão atender aos seguintes requisitos: 

a) Ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% dos créditos da graduação

b) Ter conhecimento de rotinas administrativas.

c) Possuir  habilidades  no  ODT,  Office,  sendo  capazes  de  editar  planilhas  e

outros textos; Noções de redação oficial

d) Disponibilidade  para  exercer  suas  atividades  no  período  indicado  pela

PROEN;

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
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Sub-Setor Qtd Cursos Desejáveis Conhecimentos Necessários

Coordenadori
a de Controle
Acadêmico

03

01 – Administração / 
Administração Pública

Mapeamento  de  processos,  organogramas,
fluxogramas,  noções  de  direito  administrativo,
domínio de informática, especialmente de editor de
texto e planilha eletrônica

02 – Biblioteconomia
Tratamento e organização da informação, noções de
arquivamento,  classificação,  tipologia  e  indexação
de documentos físicos e arquivos digitais.

Coordenadori
a de Ensino 
de Graduação

01
01 – Administração 
/Administração 
Pública

Mapeamento  de  processos,  organogramas,
fluxogramas,  noções  de  direito  administrativo,
domínio de informática, especialmente de editor de
texto e planilha eletrônica

Coordenadori
a para o 
Fortalecimen
to da 
qualidade do 
Ensino

02

01 – Biblioteconomia
Tratamento e organização da informação, noções de
arquivamento,  classificação,  tipologia  e  indexação
de documentos físicos e arquivos digitais

1-  Jornalismo
Produção de textos e alimentação do site da CFOR,
acompanhando  as  atividades  dos  diversos
programas Acadêmicos

Núcleo 
Pedagógico

01 01 - Administração

Mapeamento  de  processos,  organogramas,
fluxogramas,  noções  de  direito  administrativo,
domínio de informática, especialmente de editor de
texto e planilha eletrônica

Núcleo de 
Gestão

01 01 - Administração

Mapeamento  de  processos,  organogramas,
fluxogramas,  noções  de  direito  administrativo,
domínio de informática, especialmente de editor de
texto e planilha eletrônica

Procuradoria 
educacional 
Institucional

01 01 - Biblioteconomia
Tratamento e organização da informação, noções de
arquivamento,  classificação,  tipologia  e  indexação
de documentos físicos e arquivos digitais

5. DA SELEÇÃO 

Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) por uma Comissão de Seleção da 

PROEN.

A seleção acontecerá em 04 fases, seguindo os critérios a seguir: 

a) Histórico – 25 pontos

b) Carta de Intenção – 25 pontos

c) Entrevista – 25 pontos

 e) Características pessoais: Comunicação, desenvoltura, proatividade, etc.

– 25 pontos
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6. DO CALENDÁRIO 

Etapas Prazo
Inscrição 05/03/2018 a 09/03/2018 
Análise do Histórico 12/03/2018 a 14/03/2018
Entrevistas 15/03/2018 a 16/03/2018
Resultado Final 20/03/2018
Início das Atividades 01/04/2015

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

Av. Ten. Raimundo Rocha, S/N, Sala I203, Cidade Universitária,  Juazeiro do Norte

– Ceará. CEP: 63180-000

Telefone Geral: 3221-9267 

e-mail: proen@ufca.edu.br

 Juazeiro do Norte, 05 de março de 2018

ORIGINAL ASSINADO

Ericsson Venancio Coriolano

Pró-Reitor de Ensino


