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EDITAL DE EXTENSÃO/2020/OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

DOS SERTÕES DE CRATEÚS. 

SELEÇÃO PARA BOLSA DE EXTENSÃO. 

 

O coordenador do Projeto de Extensão “Observatório de Políticas Públicas dos Sertões 

de Crateús”, no uso de suas atribuições, considerando a aprovação do projeto, através da 

chamada do Edital Nº. 4/2019/PREX, torna pública a seleção de 1 (um(a)) bolsista 

remunerada(o) e o cadastro de reserva de bolsista(o)(s) voluntária(o)(s), conforme regras 

desse edital, para atuação no referido projeto.  

 

DO PROJETO E SEUS OBJETIVOS  

Art. 1º - O projeto tem como objetivo geral contribuir para a formação acadêmica e para o 

fortalecimento do controle social visando uma atuação mais eficaz do estado na concepção e 

implementação de políticas públicas para a melhoria das condições de vida da população 

cearense.  

 

Art. 2º - O OPP-Crateús, nesse projeto em específico, promoverá ações no intuito de:  

 

- Eventos realizados (seminários, debates, cursos etc.) e respectivos públicos 

beneficiados.  

- Artigos, Análises e Pesquisas em Políticas Públicas.  

- Publicações no blog do OPP e em outros meios.  

- Divulgação das ações do OPP e de eventos e matérias.  

- Reuniões realizadas com a equipe de colaboradores do OPP.  

- Trabalhos apresentados nos Encontros Universitários da UFC.  

- Participação de colaboradores do OPP em eventos.  

 

DAS ATRIBUIÇÕES DA(O) BOLSISTA  

Art. 3º - Constituem deveres da(o) bolsista:  

 

I. Executar o plano de atividades do projeto;  

II. Cumprir carga horária de 12 horas semanais em atividades da ação sob supervisão do 

Coordenador Extensionista;  

III. Realizar visitas a duas ações de extensão da UFC que atuem em áreas distintas do 

curso do(a) bolsista, com vistas à ampliação de conhecimento das atividades 

extensionistas pela comunidade acadêmica da universidade. A realização das visitas 

deverá obedecer aos critérios da PREX.  

 

DA BOLSA E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 

  

Art. 4º - O valor mensal, individual, será de R$ 400,00 (quatrocentos reais).  
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Parágrafo único. A função de bolsista não constitui cargo ou emprego, nem representa 

vínculo empregatício de qualquer natureza com a Universidade Federal do Ceará.  

Art. 5º - A bolsa terá duração de até 9 (nove) meses, relativos ao período de abril a 

dezembro de 2020, com carga horária de 12 horas semanais.  

Art. 6º - Para pleitear a bolsa, os candidatos deverão:  

 

I. Estar com matrícula ativa no Campus da UFC em Crateús.  

II. Estar regularmente matriculado(a) do segundo até o penúltimo semestre de seu curso;  

III. Ter disponibilidade mínima de 12 (doze) horas semanais para o exercício das 

atividades do projeto, sem qualquer vínculo empregatício com a UFC;  

IV. Não possuir matrícula especial ou estar em regime de internato;  

  

V. Não ter excedido o limite máximo de 1 (uma) reprovação durante o semestre letivo de 

2019.2;  

VI. Não possuir vínculo empregatício e não ser bolsista de qualquer outro programa de 

ensino, pesquisa ou extensão quando da efetivação da bolsa.  

 

Art. 7º - O candidato selecionado a qualquer tempo de ingresso no programa, deve 

apresentar trabalho nos IV Encontros Universitários do Campus de Crateús. 

 

DAS INSCRIÇÕES  

 

Art. 8º - Para participar do processo seletivo, o interessado deve enviar e-mail para 

cmarafael50@gmail.com indicando nome completo, curso e semestre, e responder a 

seguinte pergunta: Por que me interesso avaliar políticas públicas?  

  

  

Parágrafo único. No momento do envio desta mensagem candidata(o) deve anexar o 

histórico de graduação e o texto solicitado no Art.9º como 1ª Etapa desse processo 

seletivo.  

 

DO PROCESSO SELETIVO  

 

Art. 9º - O processo de seleção constará de:  

 

I. 1ª Etapa, de caráter eliminatório: a(o) candidata(o) deverá responder a pergunta: Por 

que me interesso avaliar políticas públicas?  Para cada candidata(o) será atribuída uma 

nota entre 0 (zero) e 10 (dez), sendo classificada(o)(s) para a 2ª Etapa aquela(e)(s) que 

obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete).  

II. 2ª Etapa, de caráter classificatório: entrevista, com atribuição de uma nota entre 0 

(zero) e 10 (dez).  
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Art. 10 - A avaliação de todo o processo seletivo será realizada por uma comissão 

avaliadora composta pela coordenação do projeto.  

Art. 11 - A entrevista tem como objetivo avaliar os seguintes aspectos:  

 

I. Conhecimento sobre o projeto (máx. 4,0);  

II. Grau de interesse em participar do projeto (máx. 3,0);  

III. Desenvoltura (oratória, proatividade, capacidade de reflexão crítica, etc) (máx. 2,0);  

IV. Disponibilidade de tempo (máx. 1,0).  

 

Art. 12 - Serão classificadas(os) as(os) candidatas(os) que, na seleção, obtiverem média 

igual ou superior a 7,0 (sete) das notas obtidas na 1ª e 2ª Etapa do processo seletivo.  

Art. 13 - Em caso de empate, considerar-se-á indicada(o) a(o) candidata(o) que apresentar 

a maior nota da entrevista, depois a maior nota do texto e, persistindo o empate, a 

indicação será feita pela professora coordenadora do projeto.  

Art. 14 - O provimento da vaga não preenchida pelo processo seletivo do presente edital 

será realizado através de indicação feita pela professora coordenadora do projeto.  

Art. 15 – Aquela(e)(s) candidata(o)(s) classificável(is) poderá(ão) ser chamada(o)(s), a 

qualquer tempo, para atuar(em) no projeto como bolsista(s) voluntária(o)(s), a depender 

da necessidade do projeto.  

DO CRONOGRAMA  

Art. 16 - A seleção obedecerá ao seguinte cronograma: 

 

Etapa:  Data:  

Inscrições  10 a 11 de março  

Análise dos textos  12 de março  

Divulgação das(os) candidatas(os) 

aprovadas(os) na 1ª Etapa e horários 

entrevistas (publicado no site do campus)  

12 de março  

Entrevistas  13 de março a partir de 15h  

Divulgação da(o) candidata(o) 

selecionada(o) como bolsista 

remunerada(o) e da classificação do 

cadastro de reserva de voluntária(o)(s)  

14 de março  

Entrega dos documentos da(o) bolsista 

remunerada(o) selecionada(o)  

16 de março  

 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Art. 17 - O Edital Nº 04/2018, relativo à chamada da PREX para Concessão de Bolsas do 

Programa de Extensão Universitária - 2020, que regula este processo seletivo, deve ser 

observado (disponível em https://prex.ufc.br/wp-content/uploads/2019/12/ufcprex-

edital4de2019.pdf).  
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Art. 18 – A(O) candidata(o) selecionada(o) para bolsista remunerada(o) deverá entregar 

na secretaria acadêmica, no prazo estipulado, os seguintes documentos e formulários, 

disponíveis em www.prex.ufc.br/bolsas/editaldocs/#bolsista, devidamente preenchidos e 

assinados, quais sejam: 

  

I. Formulário de cadastro de bolsista;  

II. Declaração de Disponibilidade do Estudante sem rasuras e assinado de caneta azul;  

III. Plano de Trabalho sem rasuras e assinado de caneta azul;  

IV. Cópia de RG e CPF;  

V. Histórico escolar atualizado;  

VI. Comprovante bancário de conta corrente (não são aceitas contas de terceiros, contas 

poupança e bancos digitais).  

VII. Termo de Compromisso preenchido sem rasuras e assinado de caneta azul;  

 

Art.19 – Casos omissos serão analisados pela comissão avaliadora formada para essa 

seleção.  

Crateús, 09 de março de 2019. 

 

 

___________________________________  

Rafael dos Santos da Silva 

Professor Coordenador 
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VI. Desenvolver instrumentos de incentivo à adesão das comunidades à Coleta Seletiva, 

como a confecção de artefatos com resíduos sólidos, na perspectiva da Pedagogia da 

Alternância.  

 


