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RESULTADO 02/2022

O projeto Círculos de Leitura: Educação Filosófica em Comunidade apresenta o

Resultado Final da Chamada Pública 01/2022, que compreende a seleção de

acadêmico(a) dos cursos de Filosofia como voluntária(e)(o) para atuar como

estudante pesquisadora(e)(o), durante a vigência do projeto no ano de 2022, em

formato híbrido.

1. O processo seletivo consistiu em duas etapas:

1.1. Etapa de análise do formulário e carta de intenção;

1.2. Etapa de entrevista;

2. Da Primeira Etapa:

2.1. Dos critérios de seleção, compreendidos como a análise do formulário de

inscrição e carta de intenção. Sendo atribuídos a estes critérios notas de 0 a 100

pontos, sendo que cada critério corresponde a um total de 20,00 (vinte) pontos.

2.1.1. Matrícula regular nos cursos de Filosofia UFCA;

2.1.2. Preenchimento completo do formulário de inscrição;



2.1.3. Envio da Carta de Intenção em conformidade com os critérios estabelecidos

no formulário de inscrição:

2.1.3.1. Carta de intenção com no mínimo 200 caracteres;

2.1.4. Cumprimento dos prazos estabelecidos no Edital da Chamada Pública

01/2022.

3. Da Segunda Etapa:

3.1. Notas de 0 a 100 pontos serão atribuídas na avaliação do preenchimento dos

requisitos necessários para cumprir as atividades de voluntariado, sendo eles:

a) A pessoa candidata à vaga de voluntariado deve ter disponibilidade semanal de

12 horas para cumprir com as atividades propostas pelo projeto, bem como

disponibilidade para ir a campo realizar pesquisas mediante todas medidas de

biossegurança estabelecidas nos protocolos da UFCA e PROEX, respectivamente.

b) A pessoa candidata à vaga de voluntariado que preencheu o formulário com

atenção no prazo estipulado, deve comparecer à reunião (entrevista) nos dias 18 e

19 de Abril de 2022, como combinado por e-mail, para a realização remota da

Segunda Etapa do processo seletivo.

c) A pessoa candidata deve estar coerente e de acordo com as informações

prestadas (respondidas) no formulário e critérios de seleção aqui estabelecidos, o

desacordo com esses critérios é a reprovação no processo seletivo.

d) A pessoa candidata deve estar ciente de que o período de atividades de

voluntariado é de 8 (oito) meses, sendo eles; Maio a Dezembro de 2022.

e) Espera-se que a pessoa candidata às vagas tenha um mínimo de habilidades de

informática, em especial no manejo de mídias digitais (redes sociais), editores de

imagem e vídeo, bem como, o manejo do pacote office (Word, Exel e PowerPoint)

ou docs Google.

3.2. Créditos atribuídos a cada pré-requisito estipulado no item (3.1.):



Temas para perguntas: Créditos:

- Bairro e cidade onde mora.
- Disponibilidade de transporte.
- Disponibilidade para ir a campo.

20,00

- Disponibilidade de 12 horas.
- Presença de vínculo empregatício ou atuação
simultânea em outra atividade de
bolsa/voluntariado.

20,00

- Experiência com outros projetos.
- O que espera do projeto.

20,00

- Oitavo semestre (Conclusão do curso; TCC;
Quantidade de cadeiras pagas no semestre).

20,00

- Habilidades de informática, como o pacote office
ou docs Google, redes sociais e editores de imagem
e vídeo.

20,00

4. Do resultado final e pedidos de recurso:

4.1. O Resultado Final do presente processo seletivo será divulgado a partir do dia

19 de Abril de 2022 nas mídias oficiais dos cursos de Filosofia da Universidade

Federal do Cariri - UFCA.

4.1.1. O resultado será disposto pela ordem de classificação de cada

candidatas(es)(os), onde a primeira colocação se destina a ocupação da vaga de

bolsista PROEX, a segunda e terceira colocação são destinadas a vagas de

voluntariado PROEX e as demais colocações são destinadas a formação de

cadastro de reserva.

4.1.2. O processo avaliativo contou com a participação de dois(duas)

avaliadores(as).

4.1.3. O processo seletivo está dividido em duas etapas, a soma das notas de cada

avaliador(a) corresponde a média da etapa, e a soma das médias de cada etapa

consistirá no Resultado Final. Então, considera-se que: ((Avaliador I) + (Avaliador II)

= Média da Etapa) logo, (Média Etapa I) + (Média Etapa II) = Média Final)).



4.1.4. De acordo com os itens (4.11.), (4.13.) e (4.14.) do Edital (Chamada Pública

01/2022) do projeto Círculos de Leitura: Educação Filosófica em Comunidade, a

participação em ambas as etapas do processo seletivo é de caráter obrigatório e

eliminatório, sendo de inteira responsabilidade das(es)(os) participantes se atentar

às datas e prazos do processo seletivo.

4.2. Aos candidatas(es)(os) que julgarem pertinente, a solicitação de recurso do

Resultado Final pode ser feita até o dia 19 de Abril de 2022 às 23:59 pm (horário de

Brasília), via e-mail: celuladeaprendizagemafetiva@gmail.com.

4.2.1. O resultado do recurso será enviado diretamente para o e-mail das(es)(os)

solicitantes.

5. Relação de selecionadas(es)(os) inscritas(es)(os), deferidos e indeferidos na

Segunda Etapa do processo seletivo, por ordem alfabética e respectivos dias e

horários de entrevistas:

Letra Nome das(es)(os)
Participantes

Curso Semestre Data Horário Situação

A Ana Paula da Costa Filosofia -
Licenciatura;

6° Semestre 18/04/2022 17:20 pm Deferida

6. Da avaliação da Primeira Etapa:

Letra Nome das(es)(os)
Participantes

Curso Semestre Nota -
Avaliadora

I

Nota -
Avaliadora

II

Média

A Ana Paula da Costa Filosofia -
Licenciatura;

6° Semestre 90 90 90

OBS: O vermelho é usado para marcar o indeferimento da(e)(o) participante no presente

processo seletivo.

7. Da avaliação da Segunda Etapa:



Letra Nome das(es)(os)
Participantes

Curso Semestre Nota -
Avaliadora I

Nota -
Avaliadora II

Média

A Ana Paula da Costa Filosofia -
Licenciatura;

6° Semestre 90 90 90

OBS: O vermelho é usado para marcar o indeferimento da(e)(o) participante no presente

processo seletivo.

8. Do resultado final:

Letra Nome das(es)(os)
Participantes

Curso Semestre Etapa
I

Etapa
II

Média
Final

Resultado
Final

A Ana Paula da Costa Filosofia -
Licenciatura;

6° Semestre 90 90 90 Aprovada

OBS: O vermelho é usado para marcar o indeferimento da(e)(o) participante no presente

processo seletivo.

Juazeiro do Norte, 19 de Abril de 2022.

Coordenação do Projeto.


