
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Edital 02/2018 - DTI 

Seleção de Bolsistas 

 

A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) da Universidade Federal do Cariri - UFCA, no 

uso de suas atribuições legais, considerando o EDITAL Nº01/2018 – PROGEP, de acordo 

com as normas estabelecidas neste Edital e na Resolução Nº 01/2014/CONSUP/UFCA, torna 

pública a abertura das inscrições destinadas a selecionar estudantes de graduação para a 

concessão de bolsas do Programa de Aprendizagem Prática (PAP) no ano de 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) interessados(as) em participar do Programa de Aprendizagem Prática 

(PAP), para as bolsas da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), deverão atender aos 

seguintes requisitos: 

 

a) Estar regularmente matriculado(a) e frequentando o curso de Administração ou 

Administração Pública da UFCA; 

b) Ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% dos créditos do curso; 

c) Não possuir acúmulo de bolsas no período de vigência do PAP. 

 

2. DA BOLSA 

 

A bolsa terá carga horária de 20 (vinte) horas semanais a serem cumpridas de segunda a 

sexta-feira, com duração de 09 (nove) meses, no período de abril a dezembro de 2018, com 

valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), mediante disponibilidade orçamentária e 

financeira. 

 

 

 

 



 

 

3. DAS VAGAS 

 

Serão selecionados bolsistas para Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) da UFCA, 

conforme tabela abaixo: 

 

Setor Qtd Vagas Local 

DTI 2  Administração/Adm. Pública campus Juazeiro do Norte 

 

 

4. DA SELEÇÃO  

 

A seleção dar-se-á por meio de entrevista em que os candidatos(as) serão avaliados levando-

se em consideração os aspectos: Comunicação, Atitudes, Formação acadêmica, Cultura, 

Aptidões mentais, Potencialidades, Personalidade, Conhecimentos técnicos e 

Comportamento a nível psicossocial. 

 

Serão classificados os 2 (dois) com melhor desempenho na entrevista, ficando os demais 

participantes em cadastro de reserva. 

 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Os candidatos serão selecionados até o limite de vagas constante deste Edital. Os candidatos 

que excederem o limite de vagas formarão um cadastro de reserva de classificáveis para 

eventuais substituições. 

 

Se não houver preenchimento total da bolsa ou acontecer o desligamento de algum bolsista, 

podem ser convocados os candidatos classificáveis participante deste edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DO CALENDÁRIO 

 

Etapa Período 

Entrevistas 12 e 13 de março de 2018 

Resultado Final 16 de março de 2018 

 Entrega de documentos e assinatura do 

termo de compromisso 
19 a 23 de março de 2018 

 Início das Atividades 2 de abril de 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 instituída por 

portaria da Diretoria de Tecnologia da Informação. 

 

8. CONTATOS 

Av. Tenente Raimundo Rocha, SN, Sala I404, Cidade Universitária 

Juazeiro do Norte-CE 

CEP: 630480-080 

Telefone Geral: 3221-9400 

E-mail: dti@ufca.edu.br 

 

Juazeiro do Norte, 22 de fevereiro de 2018 

ORIGINAL ASSINADO 

Herbert Novais Onofre 

Diretor de TI 

mailto:dti@ufca.edu.br

