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UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ 
PRÓ-‐REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA – PROEX 

ASSOCIAÇÃO DE LÍDERES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL– 
ENACTUS - UVA SOBRAL 

 
 

EDITAL Nº 01/2017 – PROEX 
SELEÇÃO ENACTUS-UVA SOBRAL 2017 

 
A Pró-‐Reitoria de Extensão e Cultura (PROEX) da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú (UVA) e a Associação de Líderes para o Desenvolvimento Sustentável 
(ENACTUS - UVA SOBRAL), tornam público o processo seletivo para a seleção de 
candidatos ao quadro de voluntários Enactus UVA Sobral, cadastrado como 
atividade de extensão desta IES para o período de fevereiro de 2017 a fevereiro de 
2018. 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1. A ENACTUS é uma organização internacional sem fins lucrativos de fomento ao 
empreendedorismo social em Instituições de Ensino Superior (IES), presente em 36 
países e em mais de 1.700 instituições. Está presente no Brasil desde 1998, em 
times espalhados em 92 IES que desenvolvem atividades direcionadas a pessoas 
necessitadas por meio de ações empreendedoras, tendo como objetivo, também, 
agregar o aprendizado de sala de aula e a criatividade dos jovens, colaborando com 
um mundo mais justo e sustentável. 
 
2. DO OBJETO 

2.1. O processo seletivo de que trata este Edital tem como objetivo selecionar 
estudantes de cursos de graduação da UVA, oferecidos em Sobral, para compor o 
Time Enactus UVA, para atuação voluntária, sem remuneração. 

 

3. REQUISITOS À PARTICIPAÇÃO 

3.1. São requisitos necessários à participação no processo seletivo: 
 
a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação da                                                    
Universidade Estadual Vale do Acaraú, oferecido em Sobral; 
b) Disponibilidade para trabalhar nos projetos que o Time realiza; 
c) Ter interesse e disponibilidade em estudar, produzir pesquisa e desenvolver 
projetos na área de empreendedorismo social para aplicação em sua área de  
formação; 
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d) Cumprir as normas e obrigações instituídas no Estatuto da Enactus UVA. 
 
4. DAS VAGAS 

4.1. Serão selecionados até 30 (trinta) candidatos que comporão o Time Enactus 
UVA no período 2017/2018. 

 
5. DA INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

5.1. Os interessados em participar da seleção deverão fazer inscrição pela Internet, 
no seguinte endereço: eventos.uvanet.br, no período de 22 de fevereiro a 03 de 
março de 2017.  

5.2. A validação da inscrição deverá ser feita com envio da documentação a seguir 
relacionada, para o e-mail proex.uva2014@gmail.com 
a) Histórico Acadêmico; 
b) Horário Acadêmico Individual; 
c) Currículo; 
d) Carta de Intenção, indicada no Anexo I. 

 
6. DA SELEÇÃO 

6.1. O Processo Seletivo será realizado em três etapas: 

6.1.1. 1ª Etapa: Classificatória e eliminatória. Consiste na análise de currículo, 
histórico e carta de intenção. 

6.1.2. 2ª Etapa: Classificatória. Os candidatos classificados na 1ª Etapa serão 
entrevistados individualmente. 
6.1.3. 3ª Etapa: Classificatória Final. Os candidatos classificados na 1ª Etapa e que 
participaram da 2a etapa serão entrevistados em grupo. 
6.2. Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que: 
a) Não enviarem a documentação exigida no prazo estabelecido neste Edital; 
b) Não comparecerem às etapas de seleção constantes no subitem 6.1 deste 

Edital. 
 
7. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

7.1. O processo seletivo de que trata este Edital seguirá o cronograma de atividades 
indicado no Quadro 01 a seguir: 

QUADRO 01: Cronograma de Atividades 
Publicação do Edital 22/02/2017 

Período de Inscrições 22/02/2017 a 
03/03/2017 
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Resultado da 1ª Etapa (Análise de currículo, histórico e 
carta de intenção) e divulgação dos locais e horários das 
entrevistas: uvanet.br; facebook.com.br/enactusuvasobral; 
facebook.com.br/proexuva. 

10/03/2017 

Entrevista com classificados na 1ª Etapa 13/03/2017 

Entrevista em grupo com os participantes da 2a Etapa 16/03/2017 

Resultado Final dos selecionados 20/03/2017 

Reunião com os selecionados 24/03/2017 
 
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
8.1. Ao fazer sua inscrição o candidato declara estar ciente e de acordo com as 
normas que regem o presente Edital. 
8.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-‐Reitoria de Extensão e Cultura da 
UVA (PROEX) juntamente com a Comissão de Seleção da Diretoria Administrativa 
do Time Enactus UVA, respeitando-‐se a legislação em vigor e os procedimentos 
internos desta IES. 
 

Campus do CIDAO, Sobral - CE, 20 de fevereiro de 2017. 
 
 

                                       
Conceição de Maria Ponte Vasconcelos 

Diretora de Gestão de Pessoas - ENACTUS UVA 
 
 
 
 

 
Guarani Boto Cruz Filho 

Presidente - ENACTUS UVA 
 
 
 
 

 
Profa. Dra. Maristela Inês Osawa Vasconcelos 

Pró-Reitora Extensão e Cultura  
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