
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 
PROGRAMA “PAIDÉIA – CIDADE EDUCADORA” 

 

 
PROGRAMA “PAIDÉIA – CIDADE EDUCADORA” 

Av. Tenente Raimundo Rocha, S/N, Bairro Cidade Universitária, CEP: 63.040-360, Juazeiro do Norte/CE 
(88) 3572.7200 – paideialaboratorio@gmail.com 

EDITAL Nº 02/2015 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO DO 

PROGRAMA PAIDÉIA - CIDADE EDUCADORA 
 
O Programa “PAIDÉIA – Cidade Educadora”, em parceria com o Núcleo de Programas 
Institucionais de Extensão (PIEs) da Universidade Federal do Cariri, vem por meio deste 
edital, tornar público o processo seletivo de bolsistas de extensão, o qual será regido com 
base nas disposições previstas neste edital. 
 
O Programa “PAIDÉIA – Cidade Educadora” cederá 02 (duas) bolsas de extensão para 
acompanhamento e apoio administrativo do Núcleo de Programas Institucionais de 
Extensão - PIEs. 
 
1. Dos Objetivos deste Edital 
1.1. Objetivo Geral 
Selecionar bolsistas para acompanhamento e apoio administrativo do Núcleo de 
Programas Institucionais de Extensão – PIEs. 
1.2. Objetivos Específicos 

I. Proporcionar ao/à bolsista a vivência junto às atividades de extensão. 
II. Contribuir para a formação discente em equipes interdisciplinares. 
 
2. Da Caracterização das Bolsas 
2.1. As bolsas serão concedidas através do Programa de Extensão Universitária – ProExt, 
financiado pelo Ministério da Educação – MEC. 
2.2. Serão concedidas 02 (duas) bolsas de extensão para o acompanhamento e apoio 
administrativo do Núcleo de Programas Institucionais de Extensão – PIEs no valor de R$ 
400,00 (quatrocentos reais) cada uma, por um período de 10 meses (março a dezembro 
de 2015), podendo ser prorrogada por mais 12 meses. 
2.3. A carga horária semanal do bolsista será de 12 horas. 
 
3. Dos Candidatos 
3.1. Poderão candidatar-se os(as) estudantes que atendam aos seguintes requisitos: 
I.  Ser discente de qualquer curso de graduação e pós-graduação da Universidade 
Federal do Cariri-UFCA. 
II. Os(as) candidatos à vaga deverão estar regularmente matriculados em curso de 
graduação e pós-graduação na UFCA do 2º ao penúltimo semestre do curso; 
III. Ter disponibilidade mínima de 12 (doze) horas semanais para o programa; 
IV. Apresentar toda a documentação solicitada no edital; 
V. Não ter reprovação por falta nos componentes curriculares; 
VI.  Ter no máximo 20% de reprovação por nota em componentes curriculares nos últimos 
dois semestres que antecedem à solicitação da bolsa; 
VII. Não apresentar vínculo empregatício durante a vigência da bolsa; 
VIII. Não possuir bolsa de Cultura, Extensão, Pesquisa e Ensino para o mesmo período 
de vigência deste Edital. 
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4. Das atribuições do bolsista 
I. Entregar, no ato da assinatura, o termos de compromisso e os documentos requeridos 
para a efetivação da bolsa: comprovante de matrícula 2015.1, formulário de cadastro, 
cópia do CPF e do documento de identidade; 
II. Realizar com os(as) coordenadores(as) e demais membros da Equipe as atividades 
propostas, conforme plano de trabalho; 
III. Divulgar e publicar os resultados parciais ou finais da ação; 
IV. Apresentar resultados parciais ou finais nos Encontros de Extensão e na Mostra 
UFCA, previstos no Calendário Acadêmico desta universidade. 
V. Elaborar, junto com os(as) coordenadores(as), o relatório final das atividades. 
VI. Participar de reuniões para o acompanhamento das atividades. 
 
5. Da Inscrição 

5.1. Os(as) candidatos(as) interessados(as) deverão realizar inscrição e anexar a carta de 
intenção e o histórico escolar através do e-mail: pies@ufca.edu.br no período de 26 a 27 
de fevereiro de 2015. 
 
6. Etapas da seleção 
1ª etapa: Carta de intenção (Eliminatória): 
Máximo de 30 linhas; 
O estudante deverá expor qual objetivo pessoal em participar do programa e como 
acredita que pode contribuir com as ações de extensão; 
Será avaliada a capacidade de apresentar, claramente, as ideias, levando em 
consideração as habilidades e experiências dos(as) candidatos(as) em relação às vagas 
ofertadas; 
Serão classificados para 2ª etapa até quatro estudantes. 
Resultado: dia 28 de fevereiro de 2015. 
 
2ª etapa: Entrevista (Classificatória): 
Realização: 01 de março de 2015 às 9h, na sala da PROEX (UFCA-Juazeiro, sala 04, 
bloco I, piso superior). 
Resultado: dia 01 de março de 2015. 
 
6. Da Certificação do Bolsista 
Ao final do período de concessão da Bolsa, o(a) estudante bolsista receberá declaração 
de participação como bolsista do Núcleo de Programas Institucionais de Extensão, 
mediante o cumprimento dos compromissos assumidos. 
 
7. Calendário 

Etapa 
 

Prazos 

Divulgação do Edital 26 de fevereiro/15 

Período de inscrição De 26 a 27 de fevereiro/15 

Seleção dos bolsistas 28 de fevereiro a 01 de março/15 

mailto:pies@ufca.edu.br
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Divulgação do Resultado 01 de março/15 

Assinatura do Termo de Compromisso e entrega 
à PROEX da documentação do(s) bolsista(s) 
selecionado(s) 

02 de março/15 

 
8. Disposições Gerais 
8.1. A comissão de avaliação será constituída por integrantes do Programa Paidéia 
Cidade Educadora e do Núcleo de Programas Institucionais de Extensão. 
8.2. Os(as) bolsistas não criarão qualquer vínculo funcional ou empregatício com a UFCA. 
9.3. Os casos omissos neste edital serão avaliados e decididos pela Comissão de 
Avaliação. 
 
Contatos para solução de dúvidas: 
Endereço: Av. Tenente Raimundo Rocha, s/nº, Bairro Cidade Universitária 
CEP: 63040-360, Juazeiro do Norte – CE. Sala 04, bloco I, superior 
Email: pies@ufca.edu.br. 
Fone: (88) 3572-7226 
 

Juazeiro do Norte-CE, 25 de fevereiro de 2015. 
 

Maria Laís dos Santos Leite 
Coordenadora do Núcleo de Programas Institucionais de Extensão 

Pró-Reitoria de Extensão 
 

Valeria Giannella Alves 
Coordenadora do Programa “PAIDÉIA – Cidade Educadora”. 

 
Emanoella Callou Belém  

Articuladoras do PIE Relação entre Universidade e Escola Básica. 
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