
 

 

 

EDITAL PREX/2021 

PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – PREX 

SELEÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS EM PROJETO DE EXTENSÃO 

A Coordenação do Curso de Engenharia Civil do Campus da UFC em Crateús, comunica 

que se encontram abertas, DO DIA 08 DE ABRIL AO DIA 12 DE ABRIL do ano em 

curso, as inscrições para SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS para atuar no projeto 

PROHABITA - ESCRITÓRIO DE HABITAÇÃO SOCIAL DE CRATEÚS 

 

DO PROJETO E SEUS OBJETIVOS 

Art. 1º - O projeto tem como objetivo prestar assistência técnica gratuita na elaboração de 

projeto e consultoria em construções e reformas de habitação de interesse social de famílias 

com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos. 

Art. 2º - O projeto será coordenado pela professora Tatiane Lima Batista. Clique aqui para 

visualizar uma descrição sumária do projeto. 

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 3º - Serão selecionados(as) três estudantes para participar do projeto supracitado. 

Art. 4º - A participação do voluntário no projeto será relativa ao período de maio a 

dezembro de 2021, com carga horária de até 12 horas semanais. 

Art. 5º - Para pleitear a vaga, os candidatos deverão: 

I. Estar com matrícula ativa no uso de Engenharia Civil do Campus da UFC em 

Crateús, tendo cursado ou estar cursando em 2020.2 as seguintes disciplinas: Projeto e 

Construção de Edifícios I e Projeto e Construção de Edifícios II. 

II. Não poderá acumular uma carga horária de mais de 16h em bolsas e voluntariado 

https://drive.google.com/file/d/1_V9DQbssIhJKz3Aey_bpffqg5tNLqE-x/view?usp=sharing


 

 

em projetos de extensão; 

III. Deve ter a inscrição de trabalho homologada nos Encontros Universitários 2020, 

caso tenha sido bolsista extensionista em 2020; 

IV. Não ser aluno(a) com matrícula do tipo especial; 

V. Não estar em regime de internato. 

 

   DAS ATRIBUIÇÕES E DEVERES DO VOLUNTÁRIO 

Art. 6º - Constituem atividades dos voluntários: 

I. Cadastrar e apresentar trabalho no Encontro de Extensão 2021; 

II. Executar o plano de atividades do projeto. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 7° - Para participar do processo seletivo, o interessado deverá preencher o formulário 

disponível no link: https://forms.gle/TTFg4UHGkw7dGMfMA 

Parágrafo único. No momento do preenchimento do formulário a(o) candidata(o) deve 

anexar o histórico de graduação. 

 

DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 8° - O processo de seleção constará de: 

I. 1ª Etapa: Atribuição de nota pelo IRA individual; 

II. 2ª Etapa: entrevista com atribuição de nota de 0 (zero) a 10 (dez).  

 

Art. 9° - A entrevista tem como objetivo avaliar os seguintes aspectos: 

I. Grau de interesse em participar do projeto; 

II. Capacidade de argumentação; 

III. Conhecimento sobre a temática do projeto; 

IV. Disponibilidade de tempo; 

V. Identificação com os objetivos do projeto. 

https://forms.gle/TTFg4UHGkw7dGMfMA


 

 

 

Art. 10 - Serão classificados os candidatos que, na seleção, obtiverem média superior a 7,0 

(sete) das notas obtidas na 1ª e 2ª Etapa do processo seletivo; 

Art. 11 - Serão indicados, no limite das vagas, o(s) candidato(s) melhores classificados, 

ficando o restante em um cadastro de reserva para futuras indicações; 

Art. 12 - Em caso de empate, considerar-se-á indicado o candidato que apresentar maior 

nota na primeira etapa. Persistindo o empate, a indicação será feita pelo professor 

coordenador do projeto. 

Art. 13 - O provimento de vagas não preenchidas pelo processo seletivo do presente edital 

será realizado através de indicação feita pelo professor orientador do projeto. 

 

DO CRONOGRAMA 

Art. 14 - A seleção obedecerá ao seguinte cronograma: 

Etapa Data/Horário 

Inscrições e envio do histórico  8 a 12 de abril de 2021 

Divulgação dos resultados da 1ª Etapa 13 de abril de 2021 às 10h 

Entrevista 13 de abril de 2021 a partir das 13h 

Divulgação do resultado final 14 de abril de 2021 

Cadastro dos voluntários selecionados 15 a 30 de abril 

Início das atividades 01 de maio de 2021 

 

 

DOS CASOS OMISSOS 

Art. 15 - Os casos omissos serão analisados e julgados pelo Coordenador do Projeto. 

 

Crateús, 06 de abril de 2021. 

 

 

Prof. Tatiane Lima Batista 

Coordenadora do Projeto 

 

 

 


