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Seleção de Bolsista – Campus de Quixadá

EDITAL

A Direção do Campus de Quixadá faz  saber  que estarão abertas  as  inscrições  para  bolsista  de apoio a
projetos de graduação.

Os  interessados  deverão  enviar  e-mail  para  jeffersoncarvalho@gmail.com com  o  título  PROJETO  DE
GRADUAÇÃO - <NOME DO CANDIDATO>, entre os dias 23 de janeiro e 3 de fevereiro. O e-mail deverá
conter:

• Um arquivo PDF do histórico mais atualizado.
• Link da página do candidato no GIT ou similar (não obrigatório).
• Quaisquer informações que o candidato achar relevante.

1.   Requisitos para a participação do processo seletivo:
1. Estar regularmente matriculado em qualquer curso do Campus da UFC em Quixadá. O aluno deverá

estar cursando do terceiro ao sexto semestre do referido curso. 
2. Não possuir vínculo empregatício e nem ser bolsista de qualquer outro programa de ensino, pesquisa

e/ou  extensão  quando  da  efetivação  da  bolsa.  Alunos  bolsistas  devem  entregar  uma  carta  de
comprometimento de desligamento do respectivo programa;

3. Apresentar Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) maior ou igual a 7,0;
4. Ter uma carga horária disponível de 12 (doze) horas semanais para o desenvolvimento das atividades

inerentes ao programa de monitoria.
5. Nota Final em Fundamentos de Programação superior a 8.0

2. Do Processo Seletivo:
1. O processo seletivo seguirá as seguintes etapas:

1. Entrevista, com uma banca formada por um professor, a ser realizada via internet (ex.: Hangout).
2. As entrevistas ocorrerão entre 6 e 10 de fevereiro, em horário acordado entre banca e candidato.
3. A nota final geral será calculada da seguinte forma: NFUP * 0,3 + NE * 0,5 + IRA * 0,2

NFUP – Nota Final da Fundamentos de Programação; NE – Nota Final da Entrevista; IRA –
Índice de Rendimento Acadêmico.

3. Do Resultado da Seleção:
O resultado  da seleção será afixado próximo a secretaria, no dia  15/02/2016  e também divulgado por
meio digital.

Quixadá,  23 de janeiro de 2017.

Jefferson de Carvalho Silva
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