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Ministério da Educação 

Universidade Federal do Cariri 

Pró-reitoria de Extensão 

  
 
 

 
 

ASSUNTO: Altera, no item 3 do EDITAL Nº 02/2020/PROEX/UFCA, no que se referente 
aos candidatos às vagas de Bolsistas PAP para os cursos de Ciência da Computação e 
Matemática Computacional, as exigências em relação aos conhecimentos necessários e 
semestre mínimo exigido, bem como realiza a inclusão da necessidade do aluno 
informar uma conta no GitHub.  

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da UFCA, no intuito de melhor promover o processo 

seletivo, RESOLVE: 

1. Alterar os conhecimentos necessários e o semestre mínimo exigido dos candidatos 

às vagas de Bolsistas PAP para os alunos dos cursos de Ciência da Computação e 

Matemática Computacional, passando a ser assim dispostos: 

 

Curso do candidato Conhecimentos Necessários 
Semestre 

exigido 

Ciência da 

Computação/Matemática 

Computacional 

Bom nível de lógica de programação 

básica (inicialização de variáveis; 

expressões lógicas e aritméticas; 

estruturas condicionais; estruturas 

de repetição; manipulação de 

estruturas de dados compostas -

vetores ou listas-; definição de 

funções). Opcionalmente, ter 

conhecimento em conceitos e 

tecnologias de desenvolvimento 

Web. 

1º semestre em 

diante 

 

 

2. Exigir, como requisito obrigatório, que o candidato tenha uma conta no GitHub 

(https://github.com/), com pelo menos 1 projeto de programação, para a 
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comprovação de seus conhecimentos. Ressaltamos que o projeto tem que estar 

habilitado para acesso público, permitindo, assim, a análise do código pela comissão 

avaliadora da UFCA. 

 

3. O aluno deve informar a sua conta GitHub (https://github.com/) na carta de 

intenção. 

 

Ficam mantidas as demais disposições do Edital Nº 02/2020/PROEX/UFCA. 

 

Atenciosamente, 

 

Juazeiro do Norte, 31 de julho de 2020. 

 

George Soares de Oliveira 

Administrador 

Núcleo Gestor 

Pró-reitora de Extensão 

Universidade Federal do Cariri - UFCA 

 

https://github.com/
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