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EDITAL Nº 01/2022/SEACE/UFCA

SELEÇÃO DE BOLSISTAS – PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PRÁTICA (PAP)

A Secretaria de Acessibilidade (SEACE) da Universidade Federal do Cariri - UFCA, em conformidade
com o Edital Nº 23/2022 - PROGEP - SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA APRENDIZAGEM
PRÁTICA (PAP), torna pública as inscrições para o Programa de Aprendizagem Prática (PAP) do ano
de 2022. As bolsas têm como objetivo incentivar e desenvolver atividades acadêmicas e
administrativas vinculadas à Universidade nos diversos setores/unidades da UFCA.

1. DA BOLSA

A bolsa do Programa de Aprendizagem (PAP) terá carga horária de 20 (vinte) horas semanais,
distribuídas em até 4 horas diárias a serem cumpridas de segunda a sexta, com duração a partir do
dia 02 de maio até o dia 31 de dezembro de 2022, com valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos
reais) a título de incentivo, mediante disponibilidade orçamentária e financeira da UFCA.

2. DAS VAGAS

Serão selecionados 02 (dois) bolsistas para atuação na Divisão de Serviços Acessíveis (DSAC) da
Secretaria de Acessibilidade da UFCA, com os conhecimentos específicos descritos na tabela abaixo:

Subsetor
Divisão

Qtd Cursos
Desejáveis

Conhecimentos Necessários Atribuições

Divisão de
Serviços
Acessíveis
(DSAC/
SEACE)

01 Música

Ter domínio de informática,
especialmente programas de
edição de texto, de planilha
eletrônica e de
apresentações;

Ter conhecimentos
específicos na área de teoria
musical.

Ter conhecimento ou
interesse em trabalhar com
programas específicos
utilizados na edição e
produção de materiais para
pessoas com deficiência
visual, como Musibraille,
Braille fácil, ABBYY
FineReader, Monet.

Auxiliar nas rotinas
administrativas da DSAC,
controle de planilhas e
formulários on-line,
organização da pasta virtual
do drive da DSAC;

Auxiliar na produção e
adaptação de materiais
didáticos acessíveis para
discentes com deficiência
visual, no formato digital,
Musicografia Braille ou
outros;

Possuir habilidade de
desenvolver trabalho em
equipe e capacidade de
iniciativa.
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Divisão de
Serviços
Acessíveis
(DSAC/
SEACE

01 Letras Libras

Ter domínio de informática,
especialmente programas de
edição de vídeo, de texto, de
planilha eletrônica e de
apresentações;

Ter conhecimento e interesse
na produção e edição de
materiais em formato
acessível para discentes
surdos ou com deficiência
auditiva da UFCA;

Possuir habilidade de
desenvolver trabalho em
equipe e capacidade de
iniciativa;

Auxiliar nas rotinas
administrativas da DSAC,
controle de planilhas e
formulários on-line,
organização da pasta virtual
do drive da DSAC;

Auxiliar na produção e
adaptação de materiais
didáticos acessíveis para
discentes surdos ou com
deficiência auditiva, edição de
vídeos em LIBRAS, inserção
de janela de LIBRAS em
vídeos, legendagem de vídeos
para ensurdecidos.

Atuar no ensino, oferta de
cursos e oficinas voltadas à
formação de profissionais da
UFCA e comunidade externa,
para a acessibilidade
comunicacional em Libras;

3. DOS REQUISITOS

O(a) candidato(a) interessado(a) em atuar como bolsista do Programa de Aprendizagem Prática
(PAP) na Secretaria de Acessibilidade, deverá atender aos seguintes requisitos:

3.1 Estar regularmente matriculado (a) e frequentando um dos cursos de graduação da
UFCA mencionados no item 2 deste Edital;

3.2 Não possuir acúmulo de bolsas no período de vigência do PAP;

3.3 Ter disponibilidade de horário para exercer suas atividades no período de 20 horas
semanais;

3.4 Estar cursando no mínimo o 4º semestre do curso.

3.5 Ter os conhecimentos e habilidades relacionadas na tabela da seção 2) (Das vagas).

3.6 Não estar concluindo o curso no ano de 2022.

3.7 O(a) candidato(a) a bolsista deverá observar as orientações adotadas pela UFCA sobre o
retorno seguro às atividades presenciais e a obrigatoriedade de comprovação do esquema vacinal
contra a Covid-19 para acesso às dependências físicas da UFCA.
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4. DA INSCRIÇÃO

A inscrição para seleção das bolsas, válidas para o exercício de 2022, será realizada via internet,
através da plataforma Forms UFCA pelo link: https://forms.ufca.edu.br/ no período de 13 a
25/04/2022.

4.1 No momento da inscrição o candidato deverá anexar: histórico atualizado e carta de
intenção que demonstre seu interesse pela vaga, em formato PDF.

4.2 Para a vaga do curso de Letras Libras, o candidato poderá substituir a carta de intenção
escrita, por um vídeo em Libras que demonstre seu interesse pela vaga, de no máximo 3 minutos,
que deverá ser enviado para o email da DSAC dsac.acessibilidade@ufca.edu.br obedecendo o prazo
de inscrição.

5. DA SELEÇÃO

Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) por uma Comissão de Seleção da Secretaria de
Acessibilidade. A seleção acontecerá em duas etapas, seguindo os critérios a seguir:

5.1 - Etapa 1 - Avaliação da documentação

Os (as) candidatos(as) deverão anexar, na plataforma forms, no momento da inscrição, os seguintes
documentos:

Histórico escolar atualizado (até 20 pontos): Gerado em PDF pelo site:
https://sig.ufca.edu.br/sigaa, ao entrar no SIGAA, acesse a aba Ensino > Emitir histórico > Imprimir.

Carta de intenção (até 20 pontos): Documento em pdf com até 2 laudas ou vídeo em Libras de até
3 minutos.

O(a) candidato(a) poderá discorrer sobre:

- Os motivos e os objetivos  em relação à vaga pretendida;
- Interesse em exercer suas atividades na SEACE;
- O perfil do estudante, suas experiências acadêmicas e profissionais;
- Habilidades e qualificações;

5.2 - Etapa 2 - Entrevista - O estudante poderá obter até 60 pontos.

A entrevista ocorrerá no formato presencial. O horário e local serão divulgados no portal da
universidade no seguinte endereço: https://www.ufca.edu.br/selecoes-de-bolsistas-e-estagiarios/ e
por e-mail no dia 26 de abril de 2022, conforme calendário da seleção.

Alguns critérios serão levados em consideração para atribuição da nota da entrevista:

- Capacidade de expor de maneira clara, objetiva e consistente: as ideias contidas na carta de
intenções; e Experiência anterior de atendimento à Pessoa com Deficiência ou Motivação
para atuar com este público - no máximo 20 pontos;

- Aspectos comportamentais pertinentes à adequação do candidato ao perfil da vaga,
considerados pela Comissão - no máximo 20 pontos;

- Formação complementar relativa aos conhecimentos específicos solicitados para a vaga

mailto:dsac.acessibilidade@ufca.edu.br
https://www.ufca.edu.br/selecoes-de-bolsistas-e-estagiarios/
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(cursos, oficinas...) - no máximo 10 pontos;
- Experiência do estudante em atividades de extensão, ensino, pesquisa e cultura e/ou

trabalho voluntário - no máximo 10 pontos;

A classificação final dos candidatos será determinada pela soma da pontuação da primeira e da
segunda etapa da seleção. Será desclassificado o candidato que descumprir as orientações da etapa
1 ou não comparecer a etapa 2, da entrevista, na data e horário determinado pela comissão
organizadora do processo seletivo.

6. DO RESULTADO

O candidato aprovado para a vaga será aquele que obtiver a maior pontuação na média do
somatório das duas etapas (Avaliação da documentação e Entrevista).

O resultado será informado, por meio do endereço eletrônico
https://www.ufca.edu.br/selecoes-de-bolsistas-e-estagiarios/, conforme calendário presente neste
edital.

7. DO CALENDÁRIO DA SELEÇÃO

Etapas Prazo

Inscrição 13/04/2022 a 25/04/2022

Divulgação do cronograma das
entrevistas

26/04/2022

Período de Seleção 27/04/2022 e 28/04/2022

Resultado 29/04/2022

Entrega da documentação e
assinatura do termo compromisso

29 02/05/2022

Início das Atividades 02/05/2022

8. DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES:

Os bolsistas selecionados irão desenvolver as atividades de forma presencial ou de forma remota de
acordo com as necessidades da SEACE.

9. OBSERVAÇÕES GERAIS

A inscrição por parte do (a) estudante para este processo seletivo implica na aceitação de todos os
itens constantes deste Edital.

É de responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as etapas desta seleção, assim
como caberá a ele as providências necessárias para a formalização de sua participação no

https://www.ufca.edu.br/selecoes-de-bolsistas-e-estagiarios/
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programa. Os casos omissos neste Edital serão apreciados e decididos pela SEACE.

10. CONTATOS

Endereço: Av. Tenente Raimundo Rocha Nº 1639, Bairro Cidade Universitária, Juazeiro do Norte –
Ceará, CEP 63048-080, Sala k208 - bloco K, segundo andar.
E-mail: acessibilidade@ufca.edu.br
WhatsApp: 88.32219374

Juazeiro do Norte, 13 de abril de 2022.

FRANCILEUDA DE LIMA LINHARES TEIXEIRA
Secretária de Acessibilidade
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