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ADITIVO I AO EDITAL Nº 02/2022/PROEX/UFCA 
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Cariri 

Pró-reitoria de Extensão 
 
 

 

 
ASSUNTO: Inclusão da permissão de participação de estudantes dos cursos de 

Publicidade e Propaganda bem como a alteração dos requisitos referentes a vaga para 

o Núcleo de Apoio à Divulgação e à Difusão da Extensão/PROEX. 

 
A Pró-Reitora de Extensão, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o Edital Nº 02/2022/PROEX/UFCA, resolve alterar os itens 1.1, 2.1, 3.1.1, 

5.2.1, 5.2.5, 5.2.9 do citado edital, cujo texto passa a viger conforme disposição abaixo: 

 
1.1 Serão selecionados estagiários para as seguintes vagas: 

 
 
 

Sub-Setor Curso Nº de Vagas de 

Ampla 

Concorrência 

Nº de vagas 

reservadas a 

candidatos com 

deficiência 

Local 

Coordenadoria de 

Políticas Extensionistas 

(CPEX)/PROEX 

Direito 01 00 Campus 

Juazeiro 

Núcleo de Dados Sistemas de Informação/ 

Análise e desenvolvimento de 

sistemas / Engenharia de 

Software e Engenharia da 

Computação. 

01 00 Campus 

Juazeiro 

Núcleo de Apoio à 

Divulgação e à Difusão 

da Extensão/PROEX 

* Marketing, Publicidade e 

Propaganda. 

*Cadastro de 

reserva. 

(CR) 

01 Campus 

Juazeiro 
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* Os estudantes de Marketing, Publicidade e Propaganda concorrentes a vaga para ampla concorrência 

comporão cadastro de reserva, podendo ser convocados em caso de inexistência de candidatos aprovados 

na lista de pessoas com deficiência. 

 
2 DOS REQUISITOS 

 
2.1 Os(as) candidatos(as) inscritos(as) para estagiar na Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) deverão atender 

aos seguintes requisitos: 

a. Estar regularmente matriculado (a) e frequentando o curso de graduação estabelecido na tabela 
de vagas; 
b. Não possuir vínculo de estágio em outro órgão da administração pública direta, autárquica ou 
fundacional; 
c. O candidato também deve atender aos requisitos do quadro abaixo, conforme a vaga à qual 
pretende concorrer: 

 
Curso do candidato 

 
Conhecimentos Necessários 

 

Semestre 

exigido 

 
 
 
 

Direito 

 
Noções básicas de Direito Administrativo. (Princípios 

do Direito Administrativo, Competência, Atos 

Administrativos: Conceito e Classificação). Noções 

básicas de Direito Constitucional Direito à Educação 

na Constituição Federal de 1988) 

 
 

 
5º semestre 

em diante 

 

Sistemas de Informação/ 

Análise e desenvolvimento de 

sistemas / Engenharia de 

Software e Engenharia da 

Computação 

 

Conhecimentos básicos de Segurança da 

Informação. Uso de planilhas (Excel ou Google 

Planilhas). Estruturação de Dados e Organização de 

Arquivos, Domínio do Pacote Office, Noções da 

plataforma Even3. 

 
 

2º Semestre 

em diante 

 
 
 

Marketing, Publicidade e 

Propaganda. 

Conhecimento para auxiliar na formulação e 

execução de estratégias e ações de comunicação 

organizacional que contribuam para a promoção e o 

fortalecimento das ações de extensão universitária, 

tais como social media, produção de conteúdos 

audiovisuais, design, entre outras. 

 
 
 

1º semestre 

em diante 

 
 

 
3.1.1.a O estágio dos estudantes de Direito e Sistemas de Informação/ Análise e desenvolvimento de 

sistemas / Engenharia de Software e Engenharia da Computação terá duração de 01 de junho de 2022 a 

31 de dezembro de 2022. 

 
3.1.1.b O estágio dos estudantes de Marketing, Publicidade e Propaganda terá duração de 10 de junho 

de 2022 a 31 de dezembro de 2022. 

 
5.2 DA SELEÇÃO DAS VAGAS DE MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
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5.2.1 A seleção dos candidatos que concorrem às vagas de  Marketing, Publicidade e Propaganda 

acontecerá em 2 etapas, segundo os critérios a seguir: 

 
1ª etapa: Análise da carta de intenção e do material de portfólio. 

 
A(o) candidata(o) deverá anexar, na plataforma forms, no momento da inscrição, os seguintes anexos: 

 
I - Carta de intenção: o estudante deverá anexar, no momento da inscrição, a Carta de Intenção, com até 

01 (uma lauda), que discorra sobre o tema: Extensão e a importância de sua divulgação para a sociedade, 

bem como do interesse em atuar como bolsista do Núcleo de Divulgação e Difusão da Extensão da 

Proex/UFCA, por meio do qual serão 

analisados os motivos e objetivos do (a) candidato (a) em relação à vaga pretendida, ao perfil do 

estudante, suas experiências acadêmicas e profissionais (máximo 10 pontos). 

 
II - Material de Portfólio: conjunto ou lista de campanhas e ações de Marketing, Publicidade e Propaganda 

(planejamento, promoção, divulgação, gestão de mídias sociais, entre outras) desenvolvidas e/ou 

produzidas pelo estudante em disciplinas e/ou práticas profissionais realizadas dentro ou fora do curso. 

(máximo 10 pontos); 

 
5.2.3 Ressalta-se que o material de Portfólio não deverá ser anexado à plataforma forms, mas 

necessariamente encaminhado ao e-mail do Núcleo de Divulgação (divulgacao.proex@ufca.edu.br), em 

mesmo período que consta da inscrição, sendo desclassificado caso não seja encaminhado. 

 
5.2.4 Após o envio do e-mail, o estudante receberá um e-mail com resposta de confirmação de 

recebimento. Caso o estudante não receba resposta, deverá encaminhar novo e-mail pedindo a 

confirmação. 

 
5.2.5 A classificação final da primeira etapa será determinada pela média das notas atribuídas a carta de 

intenção e ao portfólio. Logo, a nota final da primeira etapa será de 0 a 10 ( Zero a Dez ), sendo assim 

constituída: [ ( Material de Portfólio + Carta de intenção) /2 ]. 

 
5.2.6 Na 1ª etapa serão classificados até 15 (quinze) candidatos para as entrevistas, considerando as 

maiores pontuações obtidas. 

 
5.2.7 2ª etapa: Entrevista (Será atribuída uma nota de 0 a 10 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. 

 
5.2.8 Os candidatos devem seguir as orientações dispostas no item 6 deste edital, que dispõe orientações 

sobre a realização das entrevistas. 

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

 
a. Conhecimento acumulado a respeito do Marketing, Publicidade e Propaganda, incluindo 
experiências profissionais na área.; 
b. Formação complementar (cursos, oficinas...); 
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c. Aspectos comportamentais pertinentes à adequação do candidato ao perfil da vaga, e outros 
aspectos afins considerados pela Comissão. 

 

As demais disposições constantes no Edital Nº 02/2022/PROEX/UFCA permanecem inalteradas 
 

 
Qualquer dúvida ou esclarecimentos estamos à disposição através do e-mail 

ng.proex@ufca.edu.br 
 

 

Juazeiro do Norte-CE, 18 de maio de 2022. 
 

 
         ORIGINAL ASSINADO 

Angélica Almeida de Sousa 
Pró-reitora de Extensão Adjunta 
Universidade Federal do Cariri 
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