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EDITAL Nº 004/2019 – CUNTINS/UFPA 

 

 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA PROAD NO ÂMBITO DAS FACULDADES 

DE HISTÓRIA E CIÊNCIAS NATURAIS/AGRONOMIA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

DO TOCANTINS/CAMETÁ. 

 

 

O Coordenador do Campus Universitário do Tocantins/Cametá, da Universidade Federal do Pará, no 

uso de suas atribuições legais, torna público, o PROCESSO DE SELEÇÃO para contratação de 

BOLSISTA PROAD no âmbito das Faculdades de História-FACHTO, Ciências Naturais e 

Agronomia-FACIN/FAGRO do Campus Universitário do Tocantins/Cametá, para atuarem nas 

referidas subunidades do Campus. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O presente PROCESSO DE SELEÇÃO será regido por este Edital e será executado por uma 

comissão instituída por Técnicos Administrativos, nas funções de Secretários, das Faculdades de 

História, Ciências Naturais e Agronomia do Campus Universitário do Tocantins/Cametá, 

formada por 03 (três) pessoas, nomeadas pela Coordenação do Campus. 

1.2. O presente instrumento tem como objetivo selecionar aluno(a)s deste campus para atuarem 

como bolsistas PROAD para o exercício de 2019/2020 como apoio às atividades 

Administrativas das Subunidades. 

1.3. A bolsa, quando da contratação do(a) bolsista selecionado(a), durará por um período de 01 (um) 

ano, podendo ser prorrogado por igual período. O(a) candidato(a)  selecionado(a)  não deverá 

ter nenhum impedimento legal que impossibilite o recebimento da bolsa. Devendo apresentar no 

ato de sua contratação dados de conta corrente ativa para efetivação dos pagamentos. 

a) As atribuições, os horários e a carga horária do(a) bolsista PROAD NÃO poderão conflitar 

com suas atividades e sua carga horária regular nas atividades acadêmicas. 
b) O horário de trabalho do(a) bolsista selecionado(a) será de segunda a sexta-feira, de 08h as 12h, 

nas referidas subunidades do Campus. 

 

2. DAS VAGAS E DO VALOR DA BOLSA 
2.1. Serão oferecidas 02 (duas) vagas, mais cadastro de reserva. 

2.2. O valor da Bolsa é de R$ 495. 

2.3. As lotações serão nas Secretarias das Faculdades de História, Ciências Naturais e Agronomia, no 

turno da manhã (das 08h às 12h). 

 

3. DOS REQUISITOS MÍNIMOS 
3.1.  Estar devidamente matriculado(a) em um dos cursos de graduação da UFPA/Campus de Cametá. 
3.2. Ser proveniente de escola pública (todo o ensino médio) ou ter sido bolsista integral em escola 

particular. Neste último caso, devidamente comprovado. 
3.3. Não possuir nenhum tipo de vínculo empregatício.  

3.4. Não receber nenhum tipo de bolsa/auxílio da UFPA (Extensão, Pesquisa, Permanência, 

PROAD). 
3.5. Não ter sido Bolsista PROAD. 

3.6. Ter disponibilidade de 20 horas semanais (quatro horas diárias). 
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3.7. Não estar cursando o penúltimo e último ano de seu curso. 
3.8. Ser aluno(a) de Curso Regular (Extensivo vespertino ou noturno). 
3.9. O(a) Aluno(a) não poderá pleitear a vaga da Faculdade em que está matriculado(a). 

 

4. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
4.1. Formulário de Inscrição (ANEXO I) 
4.2. Original e cópia do RG. 
4.3. Original e cópia do CPF. 

4.4. Original e cópia da Carteira de Trabalho. 
4.5. Comprovante de matrícula. 
4.6. Original e cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio. 

4.7. Cópia do Histórico do curso em que está atuando no Campus de Cametá. 
4.8. Curriculum Vitae (preferencialmente no modelo da plataforma Lattes). 
4.9. Cópia e original do comprovante de residência. 
4.10. Declaração de que não possui vínculo empregatício (Anexo II). 

4.11. Declaração de que não recebe nenhum tipo bolsa/auxílio da UFPA (Anexo III). 
4.12. Declaração de disponibilidade de 20 horas semanais - 04 horas diárias (Anexo IV). 
 

5. DAS INSCRIÇÕES 
5.1. A inscrição será gratuita e ocorrerá no período compreendido entre 09 a 13/09/2019, 

EXCLUSIVAMENTE de forma presencial, pelo(a) candidato(a), na Secretaria das Faculdades de 

Ciências Naturais e Agronomia – Campus de Cametá, no horário da manhã (09:00 as 12:00) e tarde 

(15:00 as 18:00). 

5.2. Não será aceita, sob qualquer pretexto, inscrição posterior ao período estipulado no item 5.1 deste 

Edital.  

 

6. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
6.1. A seleção será realizada em duas etapas. A saber: 

 

ETAPA PONTOS CARÁTER 

1ª ETAPA  

Redação em Língua Portuguesa 10,00 Classificatório e Eliminatório 

2ª ETAPA 

Entrevista 10,00 Classificatório 

 

6.2. A prova de Redação em Língua Portuguesa será realizada no dia 18/09/2019, às 09 horas, 

com duração de 02 (duas) horas. No dia da Redação, será obrigatória a apresentação do documento 

original de identificação do(a) candidato(a).  

6.3. A prova de Redação em Língua Portuguesa valerá 10,00 pontos e consistirá na elaboração de 

texto em prosa que apresente, no mínimo, 15 linhas e, no máximo, 30 linhas, em que serão avaliados: 

fidelidade ao tema, objetividade, coesão, coerência, progressão discursiva e aderência à norma culta.  

6.4. O(a) candidato(a) deverá escrever o texto definitivo na Folha de Redação com caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul. 

6.5. A Redação será corrigida por três corretores, de forma independente, sem que um conheça a nota 

atribuída pelo outro. A nota final corresponde à média aritmética simples das notas atribuídas pelos 

três corretores. 
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6.6. Será atribuída nota zero à redação:  

a) sem texto na Folha de Redação, que será considerada “Em Branco”;  

b) com texto escrito total ou parcialmente a lápis (grafite);  

c) que não estiver escrita de acordo com o exigido no subitem 6.3 deste Edital; 

d) que apresentar o texto em versos ou ainda apresentar deficiência total no tocante ao tema/nível de 

linguagem, a coerência/coesão e as regras de escrita. 

 

7. DA ENTREVISTA 

7.1. A segunda fase do Processo Seletivo consta de Entrevista Individual. 

7.2. As entrevistas ocorrerão no Campus Universitário do Tocantins de Cametá, no dia 23 de 

setembro de 2019, a partir das16:00 horas, conforme ordem estipulada em sorteio publicado junto 

ao resultado da Prova de Redação. 

7.3. A entrevista gerará uma nota de 0 (zero) a 10,0 (dez) pontos. 

7.4. Somente serão entrevistados os 08 (oito) primeiros candidatos aprovados na Prova de Redação. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO   

8.1. Estará automaticamente eliminado do Processo de Seleção o(a) candidato(a) que:  

a) obtiver nota bruta inferior a 6,00 (seis) na prova de Redação em Língua Portuguesa 

b) faltar à prova de redação e/ou entrevista;  

c) apresentar-se, no dia da prova de Redação, com atraso. 

d) prejudicar, de alguma forma, o bom andamento do Processo de Seleção;  

e) for surpreendido(a), durante a realização das provas, em comunicação com outro(a) candidato(a) 

ou com pessoa estranha, por qualquer meio, ou que se utilize de qualquer expediente fraudulento, 

como manuscritos, livros, calculadora, agendas telefônicas, telefones celulares e outros utensílios 

eletrônicos, mediante testemunho e comprovação dos encarregados da fiscalização da prova.  

f) não ficar entre os 08 (oito) primeiros na prova de redação.  

 

9. DO CÁLCULO DA MÉDIA FINAL   

9.1. A Média Final dos candidatos será a média aritmética simples das notas da Redação e da 

Entrevista, de acordo com a fórmula: 

 

     Média Final= (Nota da Redação + Nota da Entrevista) /2 

 

 

10. DA CLASSIFICAÇÃO  

10.1. A classificação obedecerá à ordem decrescente de pontuação resultante da soma dos critérios 

estabelecidos no item 9.1. 

10.2. Serão selecionados os 2 (dois) primeiros aprovados de acordo com a média final e as restrições 

do subitem 3.9.  

10.3. Os aprovados que não forem selecionados ficarão no cadastro de reserva; 

 

11. DO CRONOGRAMA    

11.1. O processo de Seleção de Bolsista PROAD atenderá o seguinte cronograma: 

a) Período de inscrição: 09 a 13 de setembro de 2019 no horário da manhã (09:00 as 12:00) e tarde 

(15:00 as 18:00); 

b) Homologação das inscrições: 16 de setembro de 2019, a partir das 16:00h; 

c) Data da Prova de Redação: 18 de setembro de 2019, de 09:00h às 11:00h; 

d) Resultado da Prova de Redação: 20 de setembro de 2019, a partir das 16:00h; 
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e) Data da Entrevista com os candidatos aprovados na prova de Redação em Língua Portuguesa: 23 

de setembro de 2019, a partir das 16:00h; 
f) Resultado Final: 24 de setembro de 2019, a partir das 16:00h; 

g) Início das Atividades do(a) Bolsista Aprovado(a): imediato. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. Os resultados do Processo Seletivo serão afixados nos murais de informações do Campus 

Universitário do Tocantins/Cametá e no site <http://www.campuscameta.ufpa.br/>. 

12.2. O(a) candidato(a) que desejar interpor recurso contra o resultado poderá fazê-lo em até 24 horas 

a partir da divulgação do resultado. 

12.3. O resultado dos recursos interpostos será publicado em até 48 h oras após a interposição do 

recurso.   

12.4. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) ter ciência do presente edital e acompanhar a 

publicação dos resultados deste processo de seleção. 

12.5. Em qualquer etapa do processo seletivo será excluído o(a) candidato(a) que utilizar meio 

fraudulento, meio ilícito ou proibido. 

12.6. Os anexos: ficha de inscrição, declaração de que não possui vínculo empregatício, declaração 

de que não recebe nenhum tipo bolsa/auxílio da UFPA e declaração de disponibilidade de 20 horas 

semanais - 04 horas diárias estarão disponíveis no site <http://www.campuscameta.ufpa.br/> e nas 

xérox do Campus. 

12.7. Os casos omissos serão resolvidos em primeira instância pela Comissão de Seleção, e em 

segunda instância pela Coordenação do Campus Universitário do Tocantins/Cametá. 

 

 

Cametá, 02 de setembro de 2019.  

 

 

DORIEDSON DO SOCORRO RODRIGUES 

Coordenador do Campus Universitário do Tocantins/Cametá 

 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO:  
 

 

 

OSVALDO DOS SANTOS MACHADO       LEANDRO DE JESUS BAIA  

         Secretário Geral FACHTO     Secretário Geral FACIN/FAGRO 

 

 

            

CARLOS MAURÍCIO DE SOUZA DA CONCEIÇÃO 
Técnico de Laboratório de Química CUNTINS/UFPA 

http://www.campuscameta.ufpa.br/
http://www.campuscameta.ufpa.br/
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO(A) CANDIDATO(A)   

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome:  

Curso: Matrícula:  

CPF:                                 Cart. de Identidade:                      Órgão Exp.(UF)  

Endereço:  Nº:          Bairro:  

Município:  Estado:  

Perímetro: 

Sexo:  (   )masculino    (   )feminino  Data de nascimento: ____/____/______ 

Estado Civil  (    ) solteiro(a)    (    ) casado(a)      (    )divorciado(a)       (    )viúvo(a)      (    )outros 

Telefone de contato: (   ) E-mail:  

 

Data: __ de setembro de 2019. 

__________________________________ 

Assinatura do(a) candidato (a) 

 

 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

Nome:  

Curso: Matrícula:  

CPF:                                 Cart. de Identidade:                      Órgão Exp.(UF)  

 
 

Data: __ de setembro de 2019. 

 

__________________________________ 

Responsável pela inscrição  
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO  

 
 

 

Eu, __________________________________________________________, portador(a) do 

RG:________________________ e CPF:________________________________, matriculado(a)  

regularmente no curso ____________________________________, do Campus Universitário do 

Tocantins, declaro para os devidos fins NÃO POSSUIR QUALQUER VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 

Declaro ainda que estou ciente de que o não cumprimento deste termo implica no cancelamento de 

eventual bolsa concedida. 

 

 

 

Local e data: Cametá, ___ de setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
Assinatura do(a) candidato (a) 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO RECEBE NENHUM TIPO BOLSA/AUXÍLIO DA UFPA 
 

 
 

 

Eu, __________________________________________________________, portador(a) do 

RG:________________________ e CPF:__________________________, matriculado(a) regularmente 

no curso ____________________________________, do Campus Universitário do Tocantins, declaro 

para os devidos fins NÃO POSSUIR QUALQUER MODALIDADE DE BOLSA. Declaro ainda que estou 

ciente de que o não cumprimento deste termo implica no cancelamento da eventual bolsa concedida. 

 

 
 

 

 

Local e data: Cametá, ___ de setembro de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do(a) candidato (a) 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE 20 HORAS SEMANAIS - 04 HORAS DIÁRIAS 

 

Eu, __________________________________________________________, portador(a) do 

RG:________________________ e CPF:_________________________, matriculado(a) regularmente 

no curso ____________________________________, do Campus Universitário do Tocantins, declaro 

que tenho DISPONIBILIDADE DE 04 HORAS DIÁRIAS (20 horas semanais), no período matutino. 

Declaro ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração, estando 

ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes 

implicam na minha exclusão do processo seletivo.  

   

 

Local e data: Cametá, ___ de setembro de 2019. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do(a) candidato (a) 

 

 

 


