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TERMO ADITIVO Nº 02 AO EDITAL Nº 01/2021/SEACE 
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PRÁTICA (PAP) 

SECRETARIA DE ACESSIBILIDADE 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 
A Secretaria de Acessibilidade (SEACE) no uso de suas atribuições legais, torna 
público o 2° termo aditivo ao edital n° 01/2021/SEACE, considerando a ausência de 
inscritos à vaga de pedagogia, RESOLVE: 

1. Reabrir as inscrições para preenchimento da vaga remanescente; 

2. Alterar a vaga destinada ao curso de pedagogia para o curso de Jornalismo; 

3. Alterar o Item 3) DAS VAGAS, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

3)    DAS VAGAS 

Será selecionado a quantidade de 02 (dois) bolsistas para atuação na Divisão de 
Serviços Acessíveis, da Secretaria de Acessibilidade da UFCA, com os 
conhecimentos descritos na tabela abaixo: 

Sub-Setor 
Divisão 

Qtd Cursos 
Desejáveis 

Conhecimentos Necessários 

Divisão de 
Serviços 
Acessíveis 
(DSA/ SEACE) 

 

01 
 

 

Música 

Ter domínio de informática, 
especialmente programas de edição de 
texto, de planilha eletrônica e de 
apresentações; 
Possuir habilidade de desenvolver 
trabalho em equipe e capacidade de 
iniciativa; 
Ter conhecimentos específicos na área 
de teoria musical. 
Possuir interesse na produção e 
adaptação de materiais didáticos 
acessíveis para discentes com deficiência 
visual, como por exemplo Musicografia 
Braille;  
Ter interesse em trabalhar com 
programas como Musibraille, Braille fácil, 
ABBYY FineReader, Monet. 

Divisão de 
Serviços 
Acessíveis 
(DSA/ SEACE) 

 

01 
 

Jornalismo 

Ter domínio de informática, 
especialmente programas de edição de 
texto, de planilha eletrônica e de 
apresentações; 
Possuir habilidade de desenvolver 
trabalho em equipe e capacidade de 
iniciativa; 
Possuir interesse na produção e 
adaptação de materiais didáticos 
acessíveis para discentes com deficiência 
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auditiva, especialmente a legendagem de 
vídeos; 
Ter interesse em trabalhar com 
programas para edição de vídeos e 
plataformas de vídeos como o Youtube. 

 
4. Alterar o item 5) DA INSCRIÇÃO, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

5)  DA INSCRIÇÃO 

A inscrição para seleção de bolsas, válidas para o exercício de 2021, será realizada 
via internet, através do endereço https: forms.ufca.edu.br, conforme detalhado nos 
calendários específicos para cada vaga, no item 8) deste edital. (...) 

5. Alterar o item 7) DAS ENTREVISTAS, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

7)   DAS ENTREVISTAS 
(…) O link individual para acessar a sala virtual das entrevistas será divulgado no e-
mail informado pelo candidato no momento de sua inscrição, conforme as datas dos 
calendários específicos para cada vaga. 

6. Alterar o item 8) DO CALENDÁRIO DA SELEÇÃO, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

8)   DO CALENDÁRIO DA SELEÇÃO 

8.1 CALENDÁRIO DA SELEÇÃO PARA A VAGA DE BOLSISTA DO CURSO DE 
MÚSICA. 

Etapas Prazo 

Inscrição 28/04/2021 a 10/05/2021  

Divulgação do cronograma das entrevistas 11/05/2021 

Período de Seleção 12/05/2021 e 13/05/2021 

Resultado 14/05/2021 

Entrega da documentação e assinatura do termo 
compromisso 

17/05/2021  

Início das Atividades 17/05/2021 

 
8.2 CALENDÁRIO DA SELEÇÃO PARA A VAGA DE BOLSISTA DO CURSO DE 
JORNALISMO. 

Etapas Prazo 

Inscrição 14/05/2021 a 18/05/2021 

Divulgação do cronograma das entrevistas 19/05/2021 

Período de Seleção 20/05/2021 e 21/05/2021 
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Resultado 21/05/2021 

Entrega da documentação e assinatura do termo 
compromisso 

24/05/2021 

Início das Atividades 24/05/2021 

 

7. Permanecem inalteradas todas as demais disposições do EDITAL 
Nº  01/2021/SEACE. 

 

 

Juazeiro do Norte, 13 de maio de 2021. 
 
 
 
 

FRANCILEUDA DE LIMA LINHARES TEIXEIRA 
Secretária de Acessibilidade 
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