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EDITAL Nº 01/2020 – Secretaria dos Órgão Deliberativos Superiores 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE APRENDIZAGEM PRÁTICA 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Secretaria de Órgãos Deliberativos Superiores (Seods) 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. 

2. DAS VAGAS  

Serão selecionados bolsistas para o preenchimento das seguintes vagas, com a 

quantidade e os conhecimentos descritos na tabela abaixo: 

Setor Qtd Cursos  Conhecimentos Necessários 

Secretaria dos 

Órgãos 

Deliberativos 

Superiores - 

Seods 

02 

Administração / 

Administração 

Pública 

Noções de arquivo, organogramas, fluxogramas, 

noções de direito administrativo, domínio de 

informática, especialmente de editor de texto e 

planilha eletrônica. 

3. DOS REQUISITOS 

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

de Aprendizagem Prática (PAP) na Secretaria dos Órgãos Deliberativos Superiores - Seods, 

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; 
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c) Ter conhecimento em arquivo, organogramas, fluxogramas, noções de 

direito administrativo, domínio de informática, especialmente de editor de 

texto e planilha eletrônica; 

d) Possuir facilidade de organização; 

e) Possuir acesso à internet e disponibilidade para desenvolver as atividades 

de forma remota, devido ao contexto de distanciamento social. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

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

através do e-mail conselhos@ufca.edu.br, no período de 30/07/2020 a 05/08/2020. Ao 

enviar o e-mail, registrar no campo Assunto a expressão “Seleção Bolsista PAP – Seods”.  No 

ato de inscrição, o candidato deverá informar nome completo, telefone, e-mail e anexar os 

seguintes documentos: 

a. Comprovante de Matrícula; 

b. Histórico Escolar atualizado. 

5. DA BOLSA 

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. 

As atividades poderão ser desenvolvidas entre 8h - 17h. 

6. DA SELEÇÃO  

Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) por uma Comissão de Seleção da 

Secretaria de Órgãos Deliberativos Superiores – Seods. 

A seleção acontecerá em 02 etapas, seguindo os critérios a seguir:  
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a) Análise de Documentação da Inscrição:  

▪ HISTÓRICO ESCOLAR atualizado. Considerar-se-á o Índice de Eficiência 
Acadêmica - IEA (máximo 20 pontos). 
 

b) Entrevista  

▪ Na entrevista o candidato será arguido sobre seu interesse, motivações, 

expectativas e desempenho no programa (máximo 40 pontos); 

▪ Experiência no mercado de trabalho em qualquer área (máximo 20 

pontos); 

▪ Formação complementar aos conhecimentos específicos solicitados 

para a vaga (máximo 20 pontos). 

Para etapa de entrevista, somente participarão até 10 candidatos (as), pelo critério de maior 

IEA, respeitados os empates na última colocação. 

Durante a entrevista os (as) candidatos (as) poderão apresentar documentação comprobatória 

referente aos critérios supramencionados. 

✓ Data, hora e local de realização da SELEÇÃO: 07/08/2020, de 08h-18h, em plataforma 

virtual do google meet, a ser informada por e-mail.  

 7. DO CALENDÁRIO  

 

Etapas Prazo 

Inscrição 
30/07/2020 a 

05/08/2020  

Divulgação dos candidatos aptos à 

entrevista 
06/08/2020 
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Período de Seleção 07/08/2020 

Resultado Final 10/08/2020 

Previsão de Início das Atividades 24/08/2020* 

* As instruções sobre documentação e data de início das atividades serão encaminhadas por e-mail. 

 

A relação dos candidatos aptos à entrevista e o resultado final da seleção serão 

divulgados nas prováveis datas de 6 e 10 de  agosto de 2020, respectivamente, na página da 

UFCA, através do link: https://www.ufca.edu.br/selecoes-de-bolsistas-e-estagiarios/#accordion-

5, Programa de Aprendizagem Prática(PAP). 

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 Secretaria de 

Órgãos Deliberativos Superiores - Seods. 

10. CONTATOS 

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 – Centro, Juazeiro do Norte 

Centro Multiuso de Juazeiro do Norte (Vapt-Vupt) – 3º andar 

E-mail: conselhos@ufca.edu.br 

 

Juazeiro do Norte, 29 de julho de 2020 

 
(ORIGINAL ASSINADO) 

VICTOR HUGO DE HOLANDA TAVARES 
Secretário dos Órgãos Deliberativos Superiores 
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