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1. BOLSA:  

1.1 – Tipo:                 –                             

1.2 – Duraç   – 6 (seis) meses (podendo ser renovada                      

1.3 – Valor: R$ 496,00 (364,00+132,00 – referente ao auxílio transporte).  

2. DAS VAGAS:  

Três (3) Vagas, sendo duas (2) para cadastro de reserva. 

3. DAS INSCRIÇ      

                                                                 

matriculados em qualquer curso da UFPA/Castanhal, que estejam 

frequentando o curso de graduação a partir do segundo semestre. 

                                                
INSCRIÇ     

 
4.1 Curriculum Vitae com foto e com comprovação 
4.2 Histórico Escolar; 
4.3 Atestado de vínculo; 
4.4 Ficha de inscrição 

5. REQUISITOS  

5.1 – Ter bons                                             

5.2 – Ter conhecimento de redação oficial (obrigatório); 
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    –                                                      e não ter vínculo 

empregatício de qualquer natureza                 

5.3 – Ter disponibilidade de cumprir o horário de                             

              ou em outro horário, eventualmente. Este último será acordado 

com a chefia do setor e desde que não comprometa as atividades de ensino 

do discente (obrigatório); 

5.4 – Comprovação de experiê                                           

                                             

    –                                                                   

           ;  

5.6 – Estar cursando a partir do 2° semestre. 

6. DA SELEÇ    

6.1 – Análise do Curriculum Vitae; 

6.2 – Prova Prática, com data a ser definida; 

6.3 – Entrevista, com data a ser definida. 

7. ATRIBUIÇ      

   -                    e textos e documentos; atendimento telefônico e 

presencial (aos docentes, discentes, técnicos e demais contatos); contato 

telefônico (ou pessoal) para soluç   de problemas e outras informaç        

out                                  arquiv                               

                                                                      

 

8. OBSERVAÇÕES FINAIS: 

 

8.1  Interessados deverão preencher o formulário de inscrição (ANEXO), e 

entregá-lo na Secretaria Executiva, juntamente com o Curriculum Vitae, 

as comprovações, histórico escolar e atestado de vínculo no período de 

23 a 30 de outubro de 2018, das 09h às 12h; 
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8.2 Inscrições sem os documentos necessários, solicitados neste edital, serão 

desconsideradas; 

8.4 Todos os informes referentes ao concurso, inclusive as datas da prova 

prática e da entrevista, serão divulgados no site do Campus 

(www.campuscastanhal.ufpa.br); 

8.5                                                                 

estarão automaticamente eliminados; 

8.6 Os casos não previstos neste edital serão analisados pela comissão. 

 

 

Castanhal, 17 de outubro de 2018. 

 

 

A          

Williane Brasil dos Santos 
(Secretária Executiva) 

 
Márcia Cristina Trindade dos Santos 

 (Coordenadora da Infraestrutura) 
 

Simone Correia Ribeiro 
(Assessora da Coordenação do Campus)  

 

 

 

 

 

 

 


