UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA REITORIA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

EDITAL 031/2018- UEPA
PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA – PROEXT/2016
NECAPS/CCSE/UEPA
A Universidade do Estado do Pará, por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e do
grupo de pesquisa Núcleo de Estudos em Educação Científica, Ambiental e Práticas Sociais –
NECAPS, faz chamada para as inscrições de candidatos dos diferentes cursos de graduação
desenvolvidos no campus I da UEPA e que desejam concorrer a UMA das 2 0 ( v i n t e ) vagas
disponibilizadas pelo NECAPS em seu “Programa Cidadania, Educação Ambiental e Juventude:
Uma ação do Núcleo de Estudos em Educação Científica, Ambiental e Práticas Sociais na
Comunidade Vila da Barca, Belém – Pará”, na função de estagiário remunerado das atividades de
Ensino-Pesquisa-Extensão.
I. PERÍODO DE INSCRIÇÃO
1.1- DATA: 09 a 11 de maio de 2018.
1.2- Mais informações para inscrição no endereço: necapsformacaocultural@gmail.com
II. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.1 - Alunos regularmente matriculados em cursos de graduação da UEPA, Campus I, com
disponibilidade de tempo para exercer ações de ensino-pesquisa-extensão no turno da tarde e
eventualmente aos sábados.
2.2 - O pedido de inscrição e os documentos solicitados deverão ser encaminhados, em
arquivos separados, devidamente identificados e em formato PDF à Comissão do Processo de
Seleção
por
meio
de
requerimento
(anexo
I)
via
endereço
eletrônico:
necapsformacaocultural@gmail.com endereçado ao NECAPS – CCSE, com título do e-mail
“PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS – NECAPS 2018”. As inscrições que não
estiverem ajustadas as exigências deste Edital serão automaticamente desconsideradas pela Comissão
Avaliadora.
2.3 – O c andidato deverá estar em dia com suas atividades acadêmicas curriculares da
graduação (comprovante de matricula) e não possuir bolsa ou qualquer outro tipo de remuneração
decorrente do exercício de atividades com vinculo empregatício.
2.4 – O Candidato que esteja cursando a graduação no Centro de Ciências Sociais e Educação da
Universidade do Estado do Pará compreendendo do s e g u n d o a o t e r c e i r o a n o ( p a r a
c u r s o s a n u a i s ) e / o u t e r c e i r o ao sexto semestre ( c u r s o s s e m e s t r a i s ) .
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III–DAS VAGAS
3.1- Serão destinadas 2 0 ( v i n t e ) v a ga s a s er e m p r e e n c h i d a s e m o r d e m d e c r e s c e n t e d e
c l a s s i f i c a ç ã o a o f i na l d o p r o c e s s o s e l e t i v o . Os aprovados terão 06 (seis) meses de estágio
(remunerado) a contar a partir da data de assinatura do Termo de Compromisso de Estagiário.
3.2 - O processo de classificação dos candidatos aprovados (convocados) terá nota maior que 7,0
(sete), sendo que a convocação partirá da maior nota alcançada no certame até completar as 20 vagas
ofertadas, conforme o subitem 3.1 deste Edital.
3.3 - Os aprovados terão que cumprir carga horária de 20 horas semanais com remuneração no valor
de R$ 551,60 (quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), já incluso vale
transporte, com vencimentos no decorrer do exercício do estágio desenvolvido pelo Programa no
Necaps, a partir da data de assinatura do Termo de Compromisso de Estagiário.

IV- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
4.1 – Para seleção no Núcleo de Pesquisa (NECAPS), os candidatos deverão apresentar em
arquivos separados e devidamente identificados, os seguintes documentos:



Comprovante de Matricula referente ao ano de 2018;
Cópias do comprovante de residência, RG e CPF;

V. HOMOLOGAÇÃO
5.1- A homologação das inscrições será feita pela Comissão do Processo de Seleção do NECAPS
e divulgada no dia 14 de maio de 2018, sendo publicado o resultado no site da UEPA; nos
espaços de convivência do NECAPS e nos e-mails dos inscritos.

VI. PROCESSO SELETIVO
6.1 - A Seleção para e s t a g i á r i o s d o N E C A P S , da Universidade do Estado do Pará, será
realizada entre os dias 14 a 30 de maio de 2018, em duas etapas:
a) 1ª etapa: Homologação: Dar-se-á após apreciação dos documentos pessoais dos candidatos pela
Comissão do Processo de Seleção com resultado em 15 de maio de 2018. Em caso de procedimento de
interposição de recursos, nesta fase, deverá ser realizado o dia 16 de maio de 2018, via endereço
eletrônico do referido Núcleo. O resultado da interposição d a H o m o l o g a ç ã o será divulgado no
dia 17 de maio de 2018 nos espaços de Convivência do Necaps e nos e-mails dos inscritos.
b) 2ª etapa: Constará de Entrevista realizada pelos membros da Comissão de Avaliação do Processo
Seletivo para e s t a g i á r i o s 2 0 1 8 do Necaps. O processo dar-se-á nos dias 18 e 21 de maio de
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2018, com resultado desta etapa em 22 de maio de 2018. Em caso de procedimento de interposição
de recursos, nesta fase, deverá ser realizado n o d i a 23 de maio de 2018 via endereço do Necaps. O
resultado da interposição da Entrevista será divulgado no dia 24 de maio de 2018 nos espaços
de Convivência do NECAPS e nos e-mails dos inscritos.
c) A Entrevista será realizada na modalidade coletiva, organizada em pequenos grupos, onde o
intuito será o de averiguar os conhecimentos e habilidades dos candidatos no que se refere à
área de interesse do grupo de pesquisa (NECAPS), de acordo com as diretrizes apresentadas no
Anexo II deste edital.
6.2 - A banca avaliadora será composta por professores e f e t i v o s d a U n iversidade e
p r o f e s s o r e s colaboradores atuantes no Núcleo.

VII. RESULTADO DA SELEÇÃO
7.1 - Ao término do Processo de Seleção a Comissão sistematizará os pareceres da banca
examinadora para expedir o Resultado Preliminar com a relação dos classificados em 25 de maio de
2018. Em caso de interposição, o pedido deverá ser encaminhado ao endereço eletrônico do
Núcleo no dia 26 de maio de 2018. O Resultado do Pedido de Interposição será divulgado no dia
28 de maio de 2018. Após envio dos pedidos de interposição, analise dos mesmos e divulgação
das respostas aos recursos, será divulgado e publicado o Resultado Oficial do processo seletivo no
dia 29 de maio de 2018 no site da UEPA e nos Espaços de Convivência do NECAPS e nos emails dos inscritos.
7.2 - Em caso de empate serão aplicados os seguintes critérios (em ordem de prioridade):
a)
b)
c)

O candidato com maior disponibilidade de tempo;
Maior nota na Entrevista;
Aluno mais antigo na graduação

7.3 – O Resultado Oficial da seleção será divulgado pela Comissão imediatamente após a
conclusão de todas as etapas, com disponibilização da lista de aprovados no dia 29 de maio de
2018 nos espaços de convivência do NECAPS e nos e-mails dos inscritos.
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VIII – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
ATIVIDADE
Divulgação do
Edital
Inscrições

LOCAL
Espaços de convivência do NECAPS e
do CCSE
Via e-mail:
necapsformacaocultural@gmail.com,

DATA
04/05/2018

09 a 11/05/2018

1ªetapa: Homologação

Espaços de convivência do NECAPS

14 /05/2018

Interposição da homologação.

Espaços de convivência do NECAPS, site
da UEPA e e-mail dos inscritos.
Via e-mail:
necapsformacaocultural@gmail.com,

15/05/2018
15/05/2018
16/05/ 2018

Resultado da interposição da
homologação

Espaços de convivência do NECAPS e emails dos inscritos

17/05/2018

2ª etapa: E n t r e v i s t a

Espaço de convivência do NECAPS

18 e 21/05/2018

Resultado da Homologação

Resultado da Entrevista
Interposição referente à Entrevista.

Espaços de convivência do NECAPS e emails dos inscritos
Via e-mail:
necapsformacaocultural@gmail.com

22 /05/2018
23/05/2018

Resultado de Interposição da
Entrevista

Espaços de convivência do NECAPS e emails dos inscritos

24/05/2018

Resultado Preliminar

Espaços de convivência do NECAPS e emails dos inscritos

25/05/2018

Interposição do
Resultado Preliminar

Via e-mail:
necapsformacaocultural@gmail.com

26 /05/2018

Resposta dos pedidos de
interposição do Resultado
Preliminar

Espaços de convivência do NECAPS e
e-mails dos inscritos

28/05/2018

Resultado Oficial

Espaços de convivência do NECAPS, site
da UEPA e e-mails dos inscritos

Data limite para apresentação dos
aprovados

NECAPS

29/05/2018

30/05/2018
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IX. CADASTRO DE RESERVA
9.1. O cadastro de reserva será formado por candidatos classificados, mas não aprovados dentro do
limite de vagas ofertadas neste edital.
9.2. Irão compor este cadastro os candidatos com nota maior que 7,0 (sete) e nota menor do que a
alcançada pelo último convocado no concurso.
9.3. O cadastro de reserva terá vigência de 06 (seis) meses a contar do inicio das atividades dos
aprovados na Seleção de Estagiários do NECAPS- 2018.
9.4. O número de candidatos que irão formar o cadastro de reserva é igual ao numero de vagas
ofertadas (20 candidatos).
9.5. O cadastro de reserva será utilizado em caso de vacância, onde o convocado será aquele que
obteve a MAIOR nota dentre os classificados e assim sucessivamente.
X. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 - O candidato selecionado para a função de estagiário deverá comparecer ao Núcleo para as
providências cabíveis sobre a investidura do cargo.
10.2 - O não comparecimento do aprovado na Sala do NECAPS no horário das 10h ás 16h do dia
30/05/2018 acarretará no cancelamento da solicitação de auxilio estágio, abrindo possibilidade para
a chamada de outro candidato que esteja no cadastro de reserva, a ser constituído no transcurso do
processo seletivo.
10.3 - Candidatos classificados, mas não aprovados serão incluídos em cadastro de reserva válido
por 06 (seis) meses de acordo com o subitem 9.3.
10.4 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.

Belém, 16 de abril de 2018.

ALBA LÚCIA RIBEIRO RATHY PEREIRA
Pró-Reitora de Extensão da UEPA.
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EDITAL 031/2018- UEPA
ANEXO I
(Formulário de Inscrição)
Envio dos documentos obrigatórios (enviar para o e-mail: necapsformacaocultural@gmail.com),
entre os dias 09 e 11 de abril de 2018 . Lembre que os arquivos devem
ser enviados em um mesmo email, porém separados e identificados.
1. Comprovante de matricula referente ao ano de 2018.
2. Cópia do comprovante de residência
3. Cópia da Carteira de Identidade
4. Cópia do CPF
Obs: Assinale com “X” os documentos enviados

Dados do Candidato
Nome Completo (sem abreviatura):

Data de nascimento:

Naturalidade:

Nacionalidade:
Órgão Emissor/ UF:

Número da Carteira de Identidade:
Data de Emissão:
CPF:
Celular:

E-mail:

Endereço:
Bairro:

CEP:

UF:

Informações Acadêmicas
Curso:
Semestre/Ano:
Turno que estuda:
Data:

de

de 2018.

_________________________________________
Assinatura do Candidato
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EDITAL 031/2018- UEPA
ANEXO II
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA
CANDIDATO(A):

EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS
Participação em Projetos de Pesquisa e/ou
Extensão
Participação em Eventos Científicos

PONTUAÇÃO
OBTIDA

ORIENTAÇÕES
Pontuação: 1,5
Pontuação:2,0

Participação em Grupos ou Núcleos de Pesquisa

Pontuação: 2,0

Monitoria

Pontuação: 1,0
Subtotal 1

Pontuação máxima: 6,5 pt

EXPERIÊNCIAS E CONTRIBUIÇÕES EM
TRABALHOS SOCIAIS
Sim
Não
Pouca evidência na fala
Subtotal 2

PONTUAÇÃO
OBTIDA

ORIENTAÇÕES
Pontuação: 3 , 5 pt
Pontuação: 0,0 pt
Pontuação: 1 , 7 5 pt
Pontuação máxima: 3,5 pt

NOTA FINAL (Subtotal 1 + Subtotal 2): ______________________

Belém, _____________ de ________________________ de 2018.
Assinatura do Avaliador 1:

___________________________________________________
Assinatura do Avaliador 2:

________________________________________________
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