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CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS 
 

A ITEPS - Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares e Solidários da UFCA 
seleciona 04 (quatro) bolsistas para atuar no Projeto de Pesquisa e Extensão, na 
perspectiva da Gestão Social e Economia Solidária, tendo em vista a aprovação no edital: 
PROEX/UFCA Nº 07/2015.  
 
 
CONDIÇÕES PARA ASSUMIR A FUNÇÃO: 
 

I. Ser discente da UFCA e estar cursando a partir do segundo semestre; 
II. Entregar no ato da assinatura dos Termos de Compromisso, os documentos 

requeridos para a efetivação da bolsa: formulário de cadastro, histórico escolar, 
cópia do CPF e do documento de identidade;  

III. Realizar com os coordenadores as atividades propostas, conforme plano de 
trabalho submetido;  

IV. Apresentar resultados parciais ou finais nos Encontros de Extensão e na Mostra 
UFCA;  

V. Elaborar, junto com o(a) coordenador(a), o relatório final das atividades; 
VI. Durante a vigência da bolsa o estudante não poderá acumular outra modalidade de 

bolsa, ter qualquer atividade remunerada ou desenvolver atividades não 
remuneradas que, comprovadamente, comprometam seu desempenho nas 
atividades da Ação. 

 
 
A SELEÇÃO SE DARÁ EM DUAS FASES: 
  
1ª: Inscrição e avaliação curricular 
 
Para se inscrever os candidatos devem: 

1) Preencher o formulário disponível em:  
http://iteps.ufca.edu.br/selecao-proex-2016/ 

2) Enviar Histórico Acadêmico para o e-mail iteps.proex@ufca.edu.br 
 
Obs.: O formulário de inscrição só estará disponível até às 23h59min (horário oficial de 
Brasília) do dia 24 de fevereiro. 
 
2ª: Entrevista 
 
Os candidatos inscritos receberão no dia 25 de fevereiro, e-mail com o resultado da 1ª 
fase. Nos e-mails destinados aos aprovados constará a data, hora e local da realização da 
entrevista. 
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CRONOGRAMA: 
 
22 a 24 de fevereiro:  Inscrição através do formulário disponível em: 
http://iteps.ufca.edu.br/selecao-proex-2016/ 
25 de fevereiro: Resultado da 1ª fase por e-mail e publicação no site da ITEPS 
(http://iteps.ufca.edu.br) 
25 de fevereiro: Entrevistas 
26 de fevereiro: Resultado final 
26 de fevereiro: Entrega por parte dos(as) bolsistas da documentação necessária para 
efetivação da bolsa conforme descrito no Item II desta chamada 
29 de fevereiro: Indicação pela coordenação da ITEPS dos(as) bolsistas e entrega da 
documentação a PROEX 
01 de março: Início da vigência da bolsa 
 
 
CERTIFICAÇÃO 
 
Ao final do período de concessão da bolsa, o estudante receberá declaração de 
participação, mediante o cumprimento dos compromissos (como descrito no item 
anterior), constando o período de atuação, o nome do(a) coordenador(a) e o título da 
Ação de Extensão. 
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