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EDITAL Nº01/2020 – CERIMONIAL  

SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Cerimonial e Apoio a Eventos da Reitoria – CEAPE, da Universidade Federal do Cariri - 

UFCA, torna pública as inscrições para o Programa de Aprendizagem Prática (PAP) do ano de 2020. As 

bolsas têm como objetivo incentivar e desenvolver atividades acadêmicas e administrativas vinculadas à 

Universidade nos diversos setores/unidades da UFCA. 

1. DAS VAGAS  

Serão selecionados bolsistas para os seguintes setores da UFCA, com a quantidade e os 

conhecimentos descritos na tabela abaixo: 

Sub-Setor Qtd Cursos Desejáveis Conhecimentos Necessários 

Cerimonial 02 

01 – Jornalismo 

Apuração e redação de conteúdos jornalísticos para os 

canais de comunicação do Cerimonial. Cobertura de 

eventos, interesse por Fotografia e edição de vídeos. 

Acompanhamento dos canais de informação (e-mails, 

tickets e redes sociais). Apoio nas transmissões do 

Auditório Virtual. 

01 – Biblioteconomia 

Tratamento e organização da informação, noções de 

arquivamento, classificação, tipologia e indexação de 

documentos físicos e arquivos digitais. Mapeamento de 

processos, organogramas, fluxogramas, normas de 

editoração, ABNT. Acompanhamento dos canais de 

informação (e-mails, tickets e redes sociais). Apoio nas 

transmissões do Auditório Virtual (Quando 

necessário). 

2. DOS REQUISITOS 

Os(as) candidatos(as) interessados(as) em participar como bolsistas do Programa de 

Aprendizagem Prática (PAP) no Cerimonial e Apoio a Eventos, 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) Não estar concluindo o curso no semestre 2020.1; 

3. DA INSCRIÇÃO 

 

  A inscrição para seleção de bolsas, válidas para o exercício de 2020, será realizada 

exclusivamente via internet, através do endereço https://forms.ufca.edu.br/ de 28/07/2020 a 06/08/2020.  

  No ato da inscrição, via forms, o(a) candidato(a) deverá fornecer todas as informações solicitadas 

no formulário, além de anexar os seguintes documentos em formato pdf: Histórico Escolar atualizado, 

currículo com as principais habilidades e conhecimentos, bem como carta de intenção. 

 

4. DA BOLSA 

https://forms.ufca.edu.br/
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A bolsa 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. 

6. DA SELEÇÃO  

 Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) por uma Comissão de Seleção do setor. 

A seleção acontecerá em 2 etapas: análise documental e entrevista via google meet, seguindo os critérios 

a seguir:  

 

▪ a) Histórico – 1,0 pontos 

▪ b) Carta de Intenção – 3,0 pontos 

▪ c) Entrevista – 4,0 pontos 

▪ d) Conhecimentos Específicos na área da vaga (Currículo + Entrevista) – 1,0 

ponto 

▪ e) Características pessoais: Comunicação, desenvoltura, proatividade, etc. – 1,0 

ponto 

 Salientamos que as entrevistas ocorrerão com hora marcada, na plataforma Google Meet, através 

de confirmação de e-mail prévio com o candidato(a).  

7. DO CALENDÁRIO  

Etapas Prazo 

Inscrição 28/07/2020 a 06/08/2020  

Deferimento das Inscrições 07/08/2020 

Entrevistas 10 e 11 de agosto de 2020 

Resultado Final 12/08/2020 

Entrega da Documentação De 13 a 14/08/2020 

Início das Atividades 17/08/2020 

 

8. OBSERVAÇÕES GERAIS 

 Em virtude do contexto da pandemia do COVID-19, os bolsistas selecionados irão desenvolver as 

atividades em regime de home office, durante o período em que durar o isolamento social.  

 A inscrição por parte do (a) estudante para este processo seletivo implica na aceitação de todos os 

itens constantes deste Edital. Os candidatos serão admitidos até o limite de vagas constante deste Edital. 

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

eventuais substituições.  

 No setor/unidade concedente em que houver o desligamento de algum bolsista PAP, por qualquer 

motivo, poderão ser convocados os candidatos classificáveis de qualquer setor/unidade concedente da 

UFCA, respeitando a formação exigida da vaga original ou ainda realizar uma nova seleção, a critério do 

setor/unidade e mediante consulta à PROGEP.  

 A inscrição por parte do (a) estudante para o processo seletivo implica na aceitação de todos os 

itens constantes deste Edital. Os casos omissos neste Edital serão apreciados e decididos pelo Cerimonial 

e Apoio a Eventos - CEAPE.  

 

9. CONTATOS 

 

Av. Tenente Raimundo Rocha, 1639 –  

Bairro Cidade Universitária Juazeiro do Norte – Ceará –  

CEP: 63048-080  
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e-mail: cerimonial.reitoria@ufca.edu.br Juazeiro do Norte, 28 de julho de 2020  

 

ORIGINAL ASSINADO 

Irma Gracielle Carvalho de Oliveira Souza 

Secretária do Cerimonial e Apoio a Eventos 

 

Juazeiro do Norte, 28 de julho de 2020 

 

 


