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EDITAL Nº 03/2020/CCSA/UFCA 

Seleção de bolsista - Programa de Aprendizagem Prática (PAP) 
 
O Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), no uso de suas atribuições legais, em virtude 
do disposto no EDITAL Nº 24/2020/PROGEP/UFCA, o qual se refere ao Programa de Aprendizagem 
Prática da Universidade Federal do Cariri/UFCA, torna pública a abertura das inscrições para selecionar 
estudantes de graduação para a concessão de bolsas do Programa de Aprendizagem Prática (PAP) no 
ano de 2020. 

 
1. DO OBJETIVO 

O Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Cariri, em conformidade 
com o Edital Nº 24/2020– PROGEP, torna pública a abertura do processo de seleção de 
bolsistas para o Programa de Aprendizagem Prática (PAP) - ciclo 2020. As bolsas têm como 
objetivo incentivar e desenvolver atividades acadêmicas e administrativas vinculadas à 
Universidade nos diversos órgãos e unidades da UFCA. 
 

2. DA BOLSA  

A bolsa do Programa de Aprendizagem (PAP) 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 2020, com valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de incentivo. 
 

3. DAS VAGAS  

Este Edital destina-se ao preenchimento das seguintes vagas: 
 

SETOR 
DEMANDANTE 

QTD 
CURSO DE 

ORIGEM (ÁREA) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ATRIBUIÇÕES 

 
 

Coordenação 
do curso de 

Administração 
 

 
 
 

01 

 
 

Jornalismo ou 
Matemática 

Computacional 

Escrita de textos (conteúdo) 
para mídias sociais; 
Gestão de mídias sociais. 

Utilização de mídias sociais 
(criação e gestão de 
conteúdo institucional); 
Criação e gestão de 
conteúdo para site 
institucional. 

 
 
 
 
 

Coordenação 
do curso de 

Administração 
Pública 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

Administração 
ou 

Administração 
Pública 

Conhecimento básico de 
administração e de 

administração pública; 
Conhecimento de informática 
(editores de texto, planilha 
eletrônica, nuvem);           
Noções de comunicação e 
habilidade de escrita; 
Conhecimento específico sobre 
o Campo de Públicas é 
desejável;                       
Habilidade com sites e 

mídias sociais é desejável. 

Auxiliar a coordenação nas 
rotinas administrativas 
diversas;                        
Auxiliar a coordenação na 
comunicação com os 
estudantes, sobretudo via 
site e mídias sociais;     
Auxiliar a coordenação na 
organização e controle 
documental;               
Produzir, sistematizar e 
difundir conteúdos sobre o 
curso e o campo de 
formação no qual está 
inserido (Campo de Públicas, 
PPC, ENADE, Estágios, 
Atuação profissional, etc.). 
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Coordenação 

do Programa de 
Pós-Graduação 

em 
Biblioteconomia 

 
 
 
 

01 

 
 
 

Biblioteconomia, 
Jornalismo ou 

Ciências da 
Computação 

Familiaridade com aplicativos e 
redes sociais;  
Domínio da linguagem HTML 

básico;  
Habilidade com o 
desenvolvimento de sites, 
repositórios, plataformas e 
periódico   científicos    digitais.  
 
 

 Gerência de redes e 
sistemas de informação. 

Produção   de conteúdo nas 

redes sociais; 
 Criação, desenvolvimento e 
edição de sites, aplicativos, 
repositórios, periódicos 
científicos e plataformas 
digitais. 
 

 
4. DOS REQUISITOS  

Os (as) candidatos (as) interessados (as) em participar como bolsistas do Programa de 
Aprendizagem Prática (PAP) vinculado ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas 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) Apresentar domínio sobre os conhecimentos exigidos, conforme tabela supracitada. 

 
5. DAS INSCRIÇÕES  

A inscrição para seleção de bolsas, válidas para 2020, será realizada via internet. No ato da 
inscrição, o candidato deverá informar a vaga e o setor ao qual deseja se inscrever, 
encaminhando para o setor demandante, no prazo de 03 a 10 de agosto do corrente ano, um 
e-mail com os seguintes documentos (no formato PDF): 

a) Comprovante de matrícula; 
b) Histórico escolar atualizado; 
c) Carta de intenção explicando o interesse pela bolsa. 

E-mails dos setores demandantes: 
Coordenação do curso de Administração: administração.ccsa@ufca.edu.br  
Coordenação do curso de Administração Pública: admpublica.ccsa@ufca.edu.br  
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia: ppgb@ufca.edu.br  

 
6. DA SELEÇÃO  

Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) por servidores dos setores demandantes. A 
seleção acontecerá em duas etapas, conforme a seguir: 
 

Análise da documentação de inscrição 

• Análise do HISTÓRICO ESCOLAR atualizado. Considerar-se-á o Índice de 
Rendimento Acadêmico Geral - IRA Geral (máximo 2,0 pontos); 

• CARTA DE INTENÇÕES: os objetivos do (a) candidato (a) para atuação na vaga 
(máximo 3,0 pontos). 

 
a) Entrevista: 

• Experiência no mercado de trabalho em qualquer área (máximo 2,0 pontos); 

mailto:administração.ccsa@ufca.edu.br
mailto:admpublica.ccsa@ufca.edu.br
mailto:ppgb@ufca.edu.br
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• Na entrevista o candidato será arguido sobre seu interesse, motivações, 
expectativas e desempenho no programa (máximo 1,0 pontos); 

• Experiência em trabalho voluntário (máximo 1,0 pontos); 

• Formação complementar aos conhecimentos específicos solicitados para a 
vaga (máximo 1,0 pontos). 

 
Durante a entrevista os (as) candidatos (as) poderão presentar documentação comprobatória 
referente aos critérios supramencionados. 
 
A divulgação da lista de aprovados na 1ª etapa, prevista para o dia 12/08/2020 na página do 
ccsa, indicará, também, data e horário de entrevista de cada candidato. Estes deverão 
apresentar documento de identificação oficial com foto para entrevista online. Os candidatos 
serão classificados até o limite do quíntuplo de vagas ofertadas para a fase de entrevista. 
 
A divulgação do resultado final está prevista para o dia 21/08/2020 na página do ccsa e os 
candidatos que excederem no limite de vagas formarão um cadastro de reserva para 
eventuais substituições. Os bolsistas iniciarão suas atividades de acordo com o subsetor 
demandante, o qual realizou a seleção e terão direito a certificado emitido pela Pró Reitoria 
de Gestão de Pessoas - PROGEP/UFCA, isso, constando o período de atuação no programa. 
 

7. DO CRONOGRAMA E RESULTADO  
O processo seletivo obedecerá ao seguinte calendário: 
 

Etapas Prazo 

1ª Etapa – Período de inscrição 03/08/2020 a 10/08/2020 

1ª etapa – Resultado das inscrições 12/08/2020 

2ª etapa – Período de seleção (realização de entrevista) 13/08/2020 a 19/08/2020 

2ª etapa – Resultado final 21/08/2020 

Entrega de documentos e assinatura do termo de compromisso 24/08/2020 e 25/08/2020 

 
O resultado da seleção será divulgado dia 21 de agosto de 2020, na página do CCSA. 
https://www.ufca.edu.br/instituicao/administrativo/estrutura-organizacional/unidades-
academicas/centro-de-ciencias-sociais-aplicadas/documentos/. 
 

8.  DOS RECURSOS  
Sobre os critérios e resultados do processo seletivo não caberão recursos. 
 

9. 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 direção do CCSA. 
 

10. CONTATOS SECRETARIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

https://www.ufca.edu.br/instituicao/administrativo/estrutura-organizacional/unidades-academicas/centro-de-ciencias-sociais-aplicadas/documentos/
https://www.ufca.edu.br/instituicao/administrativo/estrutura-organizacional/unidades-academicas/centro-de-ciencias-sociais-aplicadas/documentos/
https://www.ufca.edu.br/instituicao/administrativo/estrutura-organizacional/unidades-academicas/centro-de-ciencias-sociais-aplicadas/documentos/
https://www.ufca.edu.br/instituicao/administrativo/estrutura-organizacional/unidades-academicas/centro-de-ciencias-sociais-aplicadas/documentos/
https://www.ufca.edu.br/instituicao/administrativo/estrutura-organizacional/unidades-academicas/centro-de-ciencias-sociais-aplicadas/documentos/
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Endereço: Av. Tenente Raimundo Rocha, 1639 - Bairro Cidade Universitária. UFCA - Campus 
Juazeiro do Norte - Sala E18 - Bloco III, Piso Superior. Contatos: +55 (88) 3221-9541 - e-mail: 
secretaria.ccsa@ufca.edu.br 
 
 

 
 

Juazeiro do Norte, 31 de julho de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ORIGINAL ASSINADO) 
Wendell de Freitas Barbosa 

Vice-Diretor do CCSA 

mailto:secretaria.ccsa@ufca.edu.br

