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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

Centro de Comunicação, Turismo e Artes 

 
 

Edital Nº 03/2016 – CCTA 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO 

 
 

O Centro de Comunicação, Turismo e Artes – CCTA – da Universidade Federal da Paraíba, situado na Cidade 

Universitária – João Pessoa – PB – Brasil – CEP: 58051-900, torna público o presente Edital para preenchimento 

de 01 (uma) vaga de estágio curricular supervisionado não obrigatório (Bolsa-Estágio) na área de redes de 

computadores para estudantes de graduação em Ciência da Computação. O estágio será realizado no Centro de 

Comunicação, Turismo e Artes, por um período de 12 meses, com possibilidade de renovação. 

 

Número de Vagas: 01 (uma) 

 

Perfil do candidato: Estudantes regularmente matriculados (entre o 3º e 7º período) em curso de graduação em 

Ciência da Informação, com Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) igual ou superior a 7,0. No caso de 

estudantes da UFPB, só poderá concorrer à vaga de estágio curricular supervisionado não obrigatório (Bolsa-

Estágio) o estudante que não participe de outros programas acadêmicos remunerados nesta instituição, exceto 

aquele que perceba bolsa de permanência. 

 

Carga Horária: 20 horas semanais 

 

Valor total da bolsa
1
: R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais). 

 

Inscrição (período e local): As inscrições serão realizadas no período de 22 a 24/02/2016, mediante o envio e 

confirmação de recebimento da ficha de inscrição (Anexo I) e dos documentos abaixo relacionados para o 

endereço eletrônico aribpatricio@cchla.ufpb.br e/ou preenchimento e entrega da referida documentação na 

Assessoria de Informática do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA/UFPB). Os candidatos 

deverão apresentar os seguintes documentos: 
 

a. Cópia do RG, CPF, título de eleitor e certificado de quitação com serviço miliar (caso seja do 

sexo masculino); 

b. cópia do Histórico Escolar – atualizado; 

c. declaração da coordenação do curso comprovando matrícula em disciplina(s); 

d. comprovante de conta bancária (caso possua); 

e. Curriculum Vitae, com documentação comprobatória. 
 

Processo de seleção: O processo seletivo será composto por duas fases: análise curricular e entrevista, ambas 

eliminatórias. A lista dos candidatos aprovados na análise curricular será divulgada no dia 25 de fevereiro de 

2016. Os aprovados serão convocados para entrevista junto à equipe da Assessoria de Informática do Centro de 

Ciências Humanas, Letras e Artes, a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2016 (sexta-feira), das 14h às 18h, 

conforme ordem de inscrição. 
 

Atribuições do bolsista: 

 

a. Suporte técnico em computadores desktop; 

b. suporte a usuários; 

c. instalação e manutenção preventiva em hardware e software; 

d. manutenção preventiva e corretiva na rede de dados e wifi do centro. 

 

Recesso: Os estagiários farão jus ao recesso remunerado de 30 (trinta) dias anuais, a ser gozado preferencialmente 

nas férias escolares, sempre que o período de duração do estágio for igual ou superior a 01 (um) ano, ou de forma 

proporcional, caso o estágio ocorra em período inferior, sendo permitido o seu parcelamento em até 03 (três) 

                                                           
1
 Sendo R$ 364,00 (bolsa) + R$132,00 (auxílio transporte) 
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etapas. 

 

Critérios de desempate: Em caso de empate serão aplicados, sequencialmente, os seguintes critérios de 

desempate: 

 

I. Maior CRE; 

II. Maior idade. 

 
 

 

 

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2016. 

 

 

 
  

Prof. Dr. José David Campos Fernandes 

Siape n.º 3362902 

Diretor do CCTA 


