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EDITAL Nº02/2021 – DINFRA 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE APRENDIZAGEM PRÁTICA 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Diretoria de Infraestrutura (DINFRA) da Universidade Federal do Cariri - UFCA, torna 

pública as inscrições para o Programa de Aprendizagem Prática (PAP) do ano de 2021. 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 os seguintes setores da Diretoria de Infraestrutura, 

com a quantidade e os conhecimentos essenciais pelos candidatos descritos na tabela abaixo: 

Sub-Setor 
Qtd. 

Vagas 
Cursos 

Necessário 
Conhecimentos Necessários 

Coordenadoria de 
Manutenção - 
(CM) 

02 
01 – 
Engenharia 
Civil 

Desenhos de projetos de engenharia em CAD, 
elaboração de orçamentos, dimensionamentos 
de projetos civis e acompanhamento de obras, 
domínio de informática, especialmente de 
editor de texto e planilha eletrônica. 

Coordenadoria de 
Gestão de Obras -
(CGO) 

02 
01 – 
Engenharia 
Civil 

Modelagem em REVIT, Desenho em CAD, 
domínio de informática, especialmente de 
editor de texto e planilha eletrônica, 
levantamento de quantitativos, elaboração de 
orçamentos, dimensionamento de instalações 
prediais, elaboração de relatórios e diários de 
obra. 

Coordenadoria de 
Projetos 
Complementares 
e Licitação -  
(CPCL) 

01 
01 – 
Engenharia 
Civil 

Levantamento de quantitativos, elaboração de 
orçamentos, composição de custos unitários, 
elaboração de projeto de instalações (elétrica, 
hidráulica, sanitária, gases, sanitária, pluvial) 
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3. DOS REQUISITOS 

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

Aprendizagem Prática (PAP) na Diretoria de Infraestrutura (DINFRA), deverão atender aos 

seguintes requisitos:  

a) Estar regularmente matriculado(a) e frequentando o curso de Engenharia Civil 

da UFCA; 

b) Não possuir acúmulo de bolsas no período de vigência do PAP; 

c) Ter disponibilidade para cumprir a carga horária exigida para a vaga (20h 

semanais) e não receber nenhuma outra modalidade de bolsa excetuando-se 

as bolsas de Permanência (MEC), nem possuir outro vínculo empregatício;  

d) Ter disponibilidade de horário à vaga no período comercial (de seg. a sex. de 

8h às 12h ou 13h às 17h), em turno a ser definido no momento da assinatura 

do termo da bolsa, podendo ser alterado durante a vigência do estágio, a 

critério da DINFRA. (Nos subsetores CM e CGO, as atividades serão nas obras 

em execução existentes nos campi da UFCA); 

e) Estar cursando no mínimo o 6º (sexto) semestre do curso de engenharia civil. 

f) Não ter reprovação por FALTA nos componentes curriculares. 

g) Apresentar bom rendimento acadêmico, comprovado através de histórico 

escolar atualizado, com Índice de Eficiência Acadêmica (IEA) igual ou superior 

a 7.000; 

h) Ter computador pessoal com bom acesso à internet e com software de 

desenho assistido por computador (AutoCad); 

i) Participar de entrevista para seleção via google meet em horário a ser 

divulgado e enviado por e-mail, após deferimento das inscrições. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

  A inscrição para seleção de bolsas, válidas para o exercício de 2021, será realizada via 

internet, através do endereço eletrônico gestao.dinfra@ufca.edu.br de 30/04/2021 a 
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05/05/2021. Para inscrição, deverá ser enviado e-mail com o campo “assunto” preenchido com 

o subsetor a qual deseja concorrer conforme quadro abaixo: 

 

SUBSETOR QUE DESEJA CONCORRER PREENCHIMENTO DO CAMPO “ASSUNTO” 

Coordenadoria de Manutenção PAP-DINFRA-CM 

Coordenadoria de Gestão de Obras PAP-DINFRA-CGO 

Coordenadoria de projetos complementares e licitação PAP-DINFRA-CPCL 

 

 O(a) candidato(a) deverá solicitar inscrição ao edital e anexar os seguintes documentos 

em formato PDF:  

1. Histórico Escolar;  

2. Cópia do documento de identificação com RG e CPF; 

 No assunto do E-mail, o candidato deve especificar qual o setor da DINFRA, conforme a 

tabela de vagas no item 2, deseja concorrer. O candidato deverá concorrer a um único subsetor. 

 Caso não haja preenchimento das vagas em algum subsetor, os candidatos aprovados, 

poderão ser alocados em outros subsetores, respeitada a lista de classificação e interesse da 

DINFRA. 

 Só se considera efetuada a inscrição com o e-mail enviado para sítio de Gestão da DINFRA, 

conforme item 4 deste edital. Inscrições enviadas para outros e-mails ou em desacordo com o 

que consta neste Edital serão indeferidas. 

 

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 2021, 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 de cada 

subsetor da Diretoria de Infraestrutura. 

A seleção acontecerá em etapa única, seguindo os critérios a seguir:  
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Análise Curricular (AC): análise do histórico acadêmico e da entrevista remota (via 

Google meet), valendo de 0 a 10 pontos, conforme critérios a seguir: 

a) Histórico Acadêmico – 0 a 5,0 pontos, se baseará na análise: 

✓ do curso e do semestre matriculado; 

✓ análise curricular integralizada, notas de disciplinas; 

✓ componentes cursados, aprovados e reprovados e créditos complementares; 

✓ Média de conclusão (MC). 

 

b) Entrevista (via google meet*) – 0 a 5,0 pontos, se baseará: 

✓ nos motivos que despertaram o interesse pela vaga; 

✓na disponibilidade de horário; 

✓na atuação em outras bolsas, voluntárias e atuação anterior na DINFRA; 

✓se egresso de escola técnica/profissionalizante; 

✓na desenvoltura e habilidade em temas de engenharia civil. 

*Será tolerado atraso de 5 min do horário agendado da entrevista remota, a ser divulgado quando da 

confirmação das inscrições. 

 

Análise de Eficiência Acadêmica (IEA): análise do Índice de Eficiência Acadêmica 

apresentado no histórico do aluno, valendo de 0,0 a 10,0 pontos. 

 

Serão classificados os candidatos com nota igual  ou superior a 7 (sete) e até 4 

(quatro) vezes o número de vagas de cada subsetor, em ordem decrescente de pontuação obtida, 

correspondente a fórmula de Nota Final (NF) abaixo, oriunda dos pontos do histórico escolar, da 

entrevista e do IEA. 

NF= [(ACxPeso1) + (IEAxPeso2)] / 3 

 

Em caso de empate, os critérios de desempate serão:  

1º - Nota obtida pelos candidatos na análise curricular;  
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2º - Maior IEA (Índice de Eficiência Acadêmica);  

3º - candidato(a) com matrícula em semestre mais avançado;  

4º - idade mais elevada. 

7. DO CALENDÁRIO  

Etapas Prazo 

Inscrição via e-mail 30/04/2021 a 05/05/2021  

Inscrições deferidas (site UFCA) 06/05/2016  

Divulgação da agenda de 
entrevistas (por email) 

07/05/2016 

Período de Seleção de cada 
subsetor (entrevistas e análise 
curricular) 

10/05/2021 a 12/05/2021 

Resultado 13/05/2021 

Entrega da documentação 14/05/2021 a 17/05/2021 

Início das Atividades 18/05/2021 

8. 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 DINFRA. 

9. CONTATOS 

Av. Tenente Raimundo Rocha, 1639 - Bairro Cidade Universitária 

Juazeiro do Norte – Ceará Sala i303 e i306 

CEP: 63048-080 

Telefone Geral: 3221-9450 / 3221-9445  
e-mail: gestao.dinfra@ufca.edu.br 
 

Juazeiro do Norte, 28 de abril de 2021. 

 
 

CLEIRTON ANDRÉ SILVA DE FREITAS 
SIAPE: 1703333 

Diretor de Infraestrutura 


