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1. INTRODUÇÃO 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPI) da Universidade 

Federal do Cariri – UFCA torna públicas as inscrições para o Programa de Aprendizagem Prática 

(PAP) do ano de 2019. As bolsas têm como objetivo incentivar e desenvolver atividades 

acadêmicas e administrativas vinculadas à Universidade nos diversos setores/unidades da 

UFCA. 

2. DAS VAGAS  

Serão selecionados bolsistas para os seguintes setores da UFCA, com a quantidade e 

os conhecimentos descritos na tabela abaixo: 

Sub-Setor Qtd Cursos Desejáveis Conhecimentos Necessários 

Núcleo Gestão 02 
Administração ou 
Administração Pública 

Planejamento estratégico, mapeamento de 
processos, organogramas, fluxogramas, noções 
de direito administrativo, domínio de informática 
(planilha eletrônica) e execução e controle 
orçamentário  

Coordenadoria de 
Editoração e Apoio 
à Publicação  

01 Biblioteconomia ou Design 

Tratamento e organização da informação; 
Noções de arquivamento, classificação; Domínio 
de informática e pacote Office; Conhecimento 
das normas ABNT NBR 6021, 6022, 6023, 6024, 
6027, 6028, 6029, 10719, 14724, 10520, 10525, 
15287, 15437 e ABNT ISO 2108; Conhecimento 
de diagramação e editoração de e-books, artigos 
e outros materiais impressos e digitais; Domínio 
de editores de texto e softwares de diagramação. 
Conhecimento de softwares de tratamento de 
imagem; Elaboração de material gráfico (flyers, 
folders, comunicação visual e material eletrônico 
de divulgação). 

01 Jornalismo 

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. Habilidade em produzir 
redações e boletins. Domínio básico de 
informática.  
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Coordenadoria de 
Pesquisa 

02 

Administração ou 
Administração Pública 

Planejamento estratégico, mapeamento de 
processos, organogramas, fluxogramas, noções 
de direito administrativo, domínio de informática 
(planilha eletrônica) e execução e controle 
orçamentário 

Ciência da computação ou 

Matemática computacional 

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

 

3. DA INSCRIÇÃO 

  A inscrição para seleção de bolsas, válidas para o exercício de 2019, será realizada via 

internet, através do endereço https://forms.ufca.edu.br/ de 01/04/2019 a 12/04/2019.  

 

4. DA BOLSA 

A bolsa terá carga horária de 20 (vinte) horas semanais, distribuídas em 4 horas diárias a 

serem cumpridas de segunda a sexta com término em dezembro de 2019, com valor mensal de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de incentivo. 

5. DOS REQUISITOS 

Os(as) candidatos(as) interessados(as) em participar como bolsistas do Programa de 

Aprendizagem Prática (PAP) PRPI deverão atender aos seguintes requisitos:  

a) Estar regularmente matriculado (a) e frequentando um dos cursos de graduação da 

UFCA; 

b) Não possuir acúmulo de bolsas no período de vigência do PAP; 

c) Não estar cursando o último semestre do curso de graduação. 

6. DA SELEÇÃO  

6.1 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 2019.1 - (10 pontos); 

c) Carta de Intenção – 1 lauda (50 pontos) – Discorrer sobre o interesse em exercer 

https://forms.ufca.edu.br/


 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

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.  

Os (as) candidatos(as) deverão apresentar documentação comprobatória referente aos 

critérios contidos nos itens acima (a,b,c) no momento da inscrição. 

6.2 Fase 2: Entrevistas  

As entrevistas acontecerão no período de 22 a 26 de abril de 2019 (ver tabela a seguir), 

no campus Juazeiro do Norte, seguindo os seguintes critérios:  

a) Envolvimento do discente em atividades de ensino, pesquisa, extensão, 

cultura e/ou gestão institucional – voluntário ou por outro tipo de bolsa (serão 

considerados 5 pontos para cada tipo de atividade ou capacitação até o máx. 20 

pontos); 

b) Experiência no mercado de trabalho em qualquer área (10 pontos); 

c) Experiência em trabalho voluntário (10 pontos); 

d) Formação complementar aos conhecimentos específicos solicitados para a 

vaga (máx. 20 pontos); 

e) Aspectos comportamentais pertinentes à adequação do candidato ao perfil da 

vaga, e outros aspectos afins considerados pela Comissão (máx. 40 pontos). 

Durante a entrevista os (as) candidatos (as) deverão apresentar documentação 

comprobatória referente aos critérios contidos nos itens: 

c) Experiência em trabalho voluntário (10 pontos); 

d) Formação complementar aos conhecimentos específicos solicitados para a 

vaga (máx. 20 pontos); 

7. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO 

Etapas Prazo 

Inscrição 01/04/2019 a 11/04/2019  

Divulgação das datas - entrevistas  12/04/2019 

Período de Seleção de cada setor 15/04/2019 a 26/04/2019 

Resultado Final 30/04/2019 

Início das Atividades 01/05/2019 
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8. 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 PRPI. 

9. CONTATOS 

Telefone Geral: 3221-9326/9330  
e-mail: prpi@ufca.edu.br 

 

Juazeiro do Norte, 26 de março de 2019 

 
 
 
 

ORIGINAL ASSINADO 

Profa. Laura Hévila Inocencio Leite 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Inovação e Pesquisa 


