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RESULTADO FINAL E CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS 

 
EDITAL Nº 03/2020/PROEX/UFCA 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS – CICLO 2020 
 
 

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Cariri – UFCA (PROEX), de 

acordo com as normas estabelecidas no Edital N° 03/2020/PROEX/UFCA, e considerando que não 

houve recursos referentes às notas das entrevistas, torna público o Resultado Final do processo de 

seleção de estagiários para a PROEX, Ciclo 2020. 

Apresentamos, em anexo, o nome do aluno selecionado para a vaga disponibilizada, 

bem como os alunos classificados para o cadastro de reserva. 

Os alunos classificados para o cadastro de reserva comporão lista de espera e poderão 

ser convocados à medida que forem surgindo vagas, respeitada a ordem de classificação do processo 

seletivo e desde que ainda atendam aos requisitos do edital. 

O aluno selecionado para a vaga disponibilizada deverá preencher os documentos 

listados no item 7.2 do Edital, bem como os abaixo relacionados, conforme orientações abaixo: 

 

Documentos necessários para admissão: 

a) Cópia do RG; 

b) Cópia do CPF; 

c) Cópia do Título de Eleitor (obrigatório para maiores de 18 anos, sendo facultativo 

para maiores de 16 anos e menores de 18 anos); 

d) Cópia da Carteira de Trabalho; 

e) Declaração original de aluno regularmente matriculado em Instituição de Ensino; 

f) Histórico Acadêmico; 

g) Cópia do Certificado de Reservista, apenas para maiores de 18 (dezoito) anos; 

h) Cópia do comprovante de residência; 

i) Cópia do Cartão com dados bancários ou documento de abertura de conta, que deve 

ser obrigatoriamente conta corrente; 

j) Termo de Compromisso de Estágio, assinado pelo estagiário e pela instituição de 

ensino do estagiário; 
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k) Plano de Atividades; 

l) Ficha cadastral; 

m) Termo de exercício; 

n) Termo de responsabilidade; 

O aluno selecionado pode realizar o download dos formulários modelos através do 

link ao lado (link para download). 

 

Destacamos que devido ao contexto da pandemia do COVID-19, os documentos serão 

recebidos de forma digital através do e-mail ng.proex@ufca.edu.br.  Contudo, em momento 

oportuno, a ser combinado entre as partes, o aluno deverá entregar a via física dos documentos na 

Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). 

 

Orientações acerca do envio da documentação 

 

Para recebimento do valor da bolsa, o aluno deve informar, através do 

encaminhamento de cópia do cartão, os seus dados bancários. A conta a ser informada deve ser 

especificamente uma conta corrente ativa em nome do aluno, não podendo ser uma conta 

poupança, nem podendo ser uma conta em nome de terceira pessoa. 

 

Quanto aos formulários solicitados, pedimos que eles sejam preenchidos com um 

software editor de texto (Microsoft Word ou LibreOffice Writer).  

 

Após o preenchimento, o aluno deve assinar e escanear os documentos, 

encaminhando-os posteriormente para o e-mail do Núcleo Gestor da PROEX 

(ng.proex@ufca.edu.br). 

 

Ressaltamos que o estagiário não poderá iniciar o estágio sem a assinatura do Termo 

de Compromisso de Estágio, configurando irregularidade o início das atividades antes da 

assinatura do Termo de Compromisso de estágio pelo estagiário e pela instituição de ensino do 

aluno, conforme Art. 324 do Código Penal. 

https://drive.google.com/drive/folders/1-aFGXI_vy8os2ZRwTCV6M5TzcObuUMzC?usp=sharing
mailto:ng.proex@ufca.edu.br
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Qualquer dúvida ou auxílio necessário para o preenchimento dos formulários, podem 

entrar em contato através do e-mail (ng.proex@ufca.edu.br). 

Juazeiro do Norte, 28 de agosto de 2020. 
 

 
 
 

Original Assinado 
 

Fabiana Aparecida Lazzarin 
Pró-Reitora de Extensão 

UFCA – Universidade Federal do Cariri 
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Anexo I 
 

Resultado final dos aprovados do processo seletivo para estagiário – Ciclo 2020 
 

Curso: Letras com habilitação em Língua Inglesa. 

Candidato(a) 
Histórico 
acadêmico 

Carta de 
Intenção 

Resumos 
traduzidos 

Nota da 
Entrevista 

Nota 
Final 

Classificação 
Final Situação Final 

Igor Aquino de Pinho 

9 10 10 10 39 1 Selecionado para 
a vaga. 

Jéssica Costa 
Leandro 

10 9 10 8,5 37,5 2 Classificado(a) 
para o cadastro 

de reserva. 

Beatriz da Silva 
Lustosa 

10 8,5 10 8,5 37 3 Classificado(a) 
para o cadastro 

de reserva. 

Pedro Henrique 
Alves Do 
Nascimento 

10 8 10 8 36 4 Classificado(a) 
para o cadastro 

de reserva. 

Ramon Saulo Freitas 
Farias 

8 8,5 10 9,5 36 5 Classificado(a) 
para o cadastro 

de reserva. 

 
 
 
   


