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EDITAL Nº 002/2021/CCSA 
 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

 

O Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Cariri - UFCA,  no 

uso de suas atribuições legais, e, de acordo com as normas estabelecidas no Edital 01/2021 

CEDP/DIARI, bem como na Lei 11.788/2008 e na Instrução Normativa Nº 213/2019 do Ministério 

da Economia (ME), torna público o Edital de Seleção para a contratação de estagiários de nível 

superior, ciclo 2021. As bolsas têm como objetivo incentivar e desenvolver atividades acadêmicas 

e administrativas vinculadas à Universidade nos diversos órgãos e unidades da UFCA. 

 

1. DAS VAGAS  

 

Serão selecionados estagiários para as seguintes vagas: 

Sub-Setor Qtd. Vagas Local Conhecimentos Necessários 

Coordenação do 
curso de 
Administração 
Pública 

01 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Campus 
Juazeiro 

Planejamento urbano; 
Legislação urbana e 
ambiental; Uso e ocupação 
do solo; Zoneamento 
territorial; Planos diretores 
municipais; conhecimento 
sobre elaboração de projetos 
e relatórios técnicos;  

Coordenação do 
curso de Ciências 
Contábeis 

01 Letras/Português 
Campus 
Juazeiro 

Conhecimento da norma 
culta da língua portuguesa, 
normas da ABNT, 
Conhecimento de produção 
textual 

  

https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2021/03/DIARI_UFCA_-_Edital_Estagiarios_-_11.03.2021_assinado.pdf
https://documentos.ufca.edu.br/wp-folder/wp-content/uploads/2021/03/DIARI_UFCA_-_Edital_Estagiarios_-_11.03.2021_assinado.pdf
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2. DOS REQUISITOS 

 

2.1. ARQUITETURA E URBANISMO 

 

Os(as) candidatos(as) inscritos(as) para estagiar nesse setor deverão atender aos 

seguintes requisitos:  

a) Estar regularmente matriculado (a) em um dos cursos de graduação em Arquitetura e 

Urbanismo;  

b) Não possuir vínculo de estágio em outro órgão da Administração Pública Direta, 

Autárquica ou Fundacional;  

c) Dispor de 20h semanais para dedicação ao estágio;  

d) Estar cursando a partir do 5º período da graduação;  

e) Preferencialmente, ter experiência com zoneamento territorial, uso e ocupação do solo 

e planos diretores; 

f) Possuir expertise na elaboração de projetos e relatórios técnicos;  

 

2.2. LETRAS/PORTUGUÊS 

 

Os(as) candidatos(as) inscritos(as) para estagiar nesse setor deverão atender aos 

seguintes requisitos:  

a) Estar regularmente matriculado (a) em um dos cursos de graduação dentre os 

estabelecidos na tabela de vagas. 

b) Não possuir vínculo de estágio em outro órgão da Administração Pública Direta, 

Autárquica ou Fundacional. 

c) Ter habilidade em analisar ortografia e concordância; realizar a revisão de textos; 

elaboração e redação de correspondências, ofícios, atas e artigos científicos.   

d) Estar cursando a partir do 5º período 
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3. DA BOLSA 

 

A bolsa terá carga horária de 20 (vinte) horas semanais a serem cumpridas de 

segunda-feira a sexta-feira, com duração de 09 (nove) meses, no período de abril a dezembro de 

2021. 

 

3.1 VALOR DA BOLSA 

Valor da bolsa Auxílio-transporte Total 

R$ 787,98 R$ 220,00 R$1.007,98 

 

3.1.1. O valor do auxílio-transporte será calculado com base nos dias úteis e dias 

trabalhados do/no mês a que se refere, sendo concedido R$10,00 por dia, com valor máximo de 

R$220,00 mensais. 

3.1.2. O valor do auxílio-transporte somente será pago caso haja deslocamento do 

estagiário para desenvolvimento das atividades do estágio. 

3.1.3 O valor do auxílio-transporte não será pago aos estagiários que estiverem 

desenvolvendo as atividades de forma remota. 

 

4. DA SELEÇÃO  

 

4.1 Arquitetura e Urbanismo 

 

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

respectivo setor. 

A seleção acontecerá em 2 fases, seguindo os critérios a seguir:  

Fase 1:  

▪ a) Histórico Escolar – 30 pontos 
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▪ b) Currículo lattes – 20 pontos  

▪ c) Carta de Intenção – 50 pontos 

 

 

- Discorrer sobre o interesse em atuar no curso de Administração 

Pública, informando a experiência e os conhecimentos 

relacionados às políticas urbanas, planos diretores, zoneamento e 

discussões sobre o uso e ocupação do solo. 

Fase 2 - Entrevista 

▪ Aqueles que atingirem a pontuação de, no mínimo, 60 pontos, serão 

selecionados para a entrevista. Após a realização da 1ª etapa, os 

candidatos serão informados por meio do endereço eletrônico 

https://www.ufca.edu.br/selecoes-de-bolsistas-e-estagiarios/ sobre data 

e horário em que ocorrerá a entrevista. 

▪ O resultado final será composto pela média das duas fases. Aquele que 

obtiver a maior média nas duas fases será o candidato apto a exercer a 

vaga. 

4.2 Letras/Português 

 

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

respectivo setor. 

A seleção acontecerá em 2 fases, seguindo os critérios a seguir:  

Fase 1:  

▪ a) Histórico Escolar – 30 pontos 

▪ b) Currículo lattes – 20 pontos  

▪ c) Carta de Intenção – 50 pontos 
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- Discorrer sobre o interesse em atuar na Coordenação do curso de 

Ciências Contábeis, informando qual a contribuição dada pelo (a) 

candidato (a). 

Fase 2 - Entrevista 

 

▪ Aqueles que atingirem a pontuação de, no mínimo, 60 pontos, serão 

selecionados para a entrevista. Após a realização da 1ª etapa, os 

candidatos serão informados por meio do endereço eletrônico 

https://www.ufca.edu.br/selecoes-de-bolsistas-e-estagiarios/ sobre data 

e horário em que ocorrerá a entrevista. 

▪ O resultado final será composto pela média das duas fases. Aquele que 

obtiver a maior média nas duas fases será o candidato apto a exercer a 

vaga. 

  

5. DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições para a seleção de estagiários serão realizadas no período de 26/03/2021 

a 15/04/2021, no Portal da UFCA, através de formulário específico disponível em meio 

eletrônico: https://forms.gle/hMJDwLHttfYCsPMY6. 

 

6. DO CALENDÁRIO 

 

Etapas Prazo 

Período de inscrição A partir de 26/03/2021 a 15/04/2021 

Resultado da 1ª fase 19/04/2021 

Interposição de recursos 20/04/2021 

Realização da 2ª fase A partir de 21/04/2021 

Resultado da 2ª fase A partir de 21/04/2021 

Resultado parcial A partir de 22/04/2021 

https://forms.gle/hMJDwLHttfYCsPMY6
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Interposição de recursos A partir de 23/04/2021 

Resultado final A partir de 24/04/2021 
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6. OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

Os casos omissos neste Edital serão apreciados e decididos pela Direção do CCSA. 

 

7. CONTATOS 

Av. Tenente Raimundo Rocha, 1639 - Bairro Cidade Universitária 
Juazeiro do Norte – Ceará 
CEP: 63048-080 
Telefone Geral: 3312-5000  
E-mail: secretaria.ccsa@ufca.edu.br 

 

Juazeiro do Norte, 26 de março de 2021. 

 
 
 
 

(ORIGINAL ASSINADO) 

Mateus Ferreira 

Diretor do CCSA 


