
 
 

 
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CAMPUS DE CRATEÚS 

 
 

EDITAL PID/2019 

SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PID 
 

A Coordenação Acadêmica do Campus de Crateús torna público a abertura de edital para seleção 

de bolsista do Programa de Iniciação Docência (PID) no período de 19/02/2019 a 22/02/2019. 

O supracitado edital refere-se à seleção para cumprimento de 01 (uma) vaga de monitor 

remunerado e 01 (uma) vaga para monitor voluntário, do projeto nomeado por Atividades 

Experimentais: Um Mediador no Processo de Aprendizagem dos Conteúdos Químicos e de 

Qualidade da Água e Controle da Poluição, coordenado pela professora Janaina Lopes 

Leitinho, referente às disciplinas Química Experimental e Qualidade da Água e Controle da 

Poluição. 

  

1. DA INSCRIÇÃO  
 

Poderão se inscrever para o processo seletivo alunos regularmente matriculados na UFC, 

Campus de Crateús, cujo histórico escolar registre aprovação nas disciplinas relativas ao referido 

projeto citado acima. Para realizar a inscrição, os interessados devem enviar para o e-mail da 

coordenadora (janana@crateús.ufc.br) o histórico escolar recente, ficha de inscrição preenchida 

no formato PDF, sem a necessidade de assinatura (Anexo I deste Edital). 
 

2. DO PROCESSO SELETIVO  
O processo seletivo será realizado pela Comissão de Seleção e constará das seguintes fases: 
Inscrição através do procedimento descrito no item 1 deste Edital, análise do histórico escolar, Prova 
escrita de caráter eliminatório e entrevista. 

i) Análise do Histórico: A nota correspondente ao histórico escolar será calculada pela 
média aritmética entre as disciplinas de química experimental e qualidade da água e 
controle da poluição as quais devem constar no documento comprobatório. 

ii) Prova Escrita: A prova escrita poderá ser dissertativa ou de questões abertas a escolha 



da coordenadora do projeto. Serão abordados na prova os assuntos descritos no Anexo 
II deste Edital. A nota da prova corresponderá de 0-10 e o candidato que tirar nota inferior 
a 7,0 (sete) nesta etapa será considerado desclassificado. 

iii) Entrevista: Esta etapa será realizada pela comissão de seleção descrita pelo item 5 deste 
edital. A nota destinada a esta etapa será de 0-10. 

 

3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
 
Serão classificados os alunos com média final superior ou igual a 7,0 das notas do histórico 

escolar, prova escrita e entrevista. Em caso de empate, considerar-se-á indicado o candidato que 

apresentar maior média na(s) disciplina(s) relacionadas ao projeto escolhido, depois a maior nota 

da prova escrita, depois a maior nota da entrevista, depois o maior número de créditos cursados 

e, persistindo o empate, a indicação será feita pela comissão de seleção. 

 

5. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  
A Comissão de Seleção será composta por coordenadora do projeto e um(a) docente do curso de 
engenharia. 
 

6. DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO  
 

Datas Etapas 

19/02/2019 Publicação do Edital 

19/02/2019 a 22/02/2019 Período de Inscrição dos Candidatos  

25/02/2019 Análise do histórico e realização da Pova. Escrita 

26/02/2019 Entrevista com os cadidatos e Divulgação dos resultados 

27/02/2019 Entrega dos documentos dos bolsistas selecionados 

 
Crateús, 19 de fevereiro de 2019. 

 

_________________________________________________ 

Profª. Janaina Lopes Leitinho 
Coordenadora do Projeto 

 

_________________________________________________ 

Prof. Lívio Antônio Melo Freire 
Vice-Diretor e Coordenador de Programas Acadêmicos 



ANEXO I: Conteúdo da Prova Escrita 

 

 

 
ANEXO 1: FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Nome:   

Data de Nascimento:  

Curso:  

Matrícula:  

Endereço complete: 

Telefone para contato: 

CPF: 

RG: Órgão de Expedição: Data de Expedição: 

 
Declaro que li e concordo com todos os termos previstos no Edital PID/2019, da UFC Crateús. 
Comprometo-me com a veracidade e validade das informações prestadas neste formulário, bem 
como dos documentos entregues no ato da entrevista (se for o caso), considerando as implicações 
para os propósitos do projeto.  
 

Crateús, ___ de _____________ de 2019. 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do (a) Candidato (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II: Conteúdo da Prova Escrita 

 

 

Projeto: ATIVIDADES EXPERIMENTAIS: UM MEDIADOR NO PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM DOS CONTEÚDOS QUÍMICOS E DE QUALIDADE DA ÁGUA E 

CONTROLE DA POLUIÇÃO 

 
 

1) Noções elementares de segurança e Coleta e Preservação da amostra 

2) Características Físicas das Águas 

3) Oxigênio Dissolvido e Matéria Orgânica 

4) Preparação e padronização de soluções 

5) Determinação de cálcio, magnésio e dureza total da água 


