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EDITAL Nº 03/2018 – DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SELEÇÃO DE BOLSISTAS

1. INTRODUÇÃO

A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) da Universidade Federal do Cariri -

UFCA, torna pública as inscrições para o Programa de Aprendizagem Prática (PAP) do ano de

2018,  segundo  semestre.  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 Tecnologia da Informação deverão atender  aos

seguintes requisitos: 

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

ou Administração Pública.

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

c) Estar cursando a partir do 3° (terceiro) semestre.

d) Ter  noções  de  projetos  e  processos;  conhecimentos  de  informática,

especialmente  de  editor  de  texto  e  planilhas  eletrônicas;  organização,

classificação, protocolo de documentos físicos e digitais; produção textual; e

atendimento ao público interno e externo.

3. DA INSCRIÇÃO

A inscrição para seleção de bolsas, válidas para o exercício de 2018.2, será realizada 

via internet, através do endereço https://forms.ufca.edu.br, de 17/07/2018 a 23/07/2018. 

4. DA BOLSA

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

segunda a sexta-feira no turno da manhã, com término em dezembro de 2018, com valor mensal

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

https://forms.ufca.edu.br/
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5. 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

Diretoria  de
Tecnologia  da
Informação

1
01 – Administração /

Administração Pública

Ter noções de projetos e processos; conhecimentos de 
informática, especialmente de editor de texto e planilhas 
eletrônicas; organização, classificação, protocolo de 
documentos físicos e digitais; produção textual; e atendimento
ao público interno e externo.

6. DA SELEÇÃO

A seleção acontecerá em duas fases: análise da documentação e entrevista presencial.

Na primeira fase, serão analisados o histórico e a carta de intenção, que valerá de 0 a 50; na segunda,

a entrevista, a pontuação será de 0 a 50.

Os candidatos serão informados da realização da entrevista, preferencialmente, pelo

via e-mail preenchido no ato da inscrição. O resultado do processo seletivo será divulgado no portal

da UFCA.

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  para  eventuais

substituições. 

7. DO CALENDÁRIO 

Etapas Prazo
Inscrição 17/07/2018 a 24/07/2018
Período de Seleção 26 e 27/07/2018
Resultado Final Até 31/07/2018
Início das Atividades 01/08/2018
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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  Comissão  de

Seleção do referido Programa.

9. CONTATOS

Av. Tenente Raimundo Rocha, S/N – Cidade Universitária

Juazeiro do Norte – Ceará

CEP: 63.048-080

Telefone Geral: 3221-9400 

e-mail: dti@ufca.edu.br

Juazeiro do Norte, 16 de julho de 2018

ORIGINAL ASSINADO

Herbert Novais Onofre
Diretor de Tecnologia da Informação


