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EDITAL Nº 01/2012 CONDIR 

  
Dispõe sobre o processo seletivo 
do Programa Bolsa Universidade 
– PBU e formação do cadastro de 
reserva. 

 
O Presidente do Conselho Diretor da Fundação Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (UVA), no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que se acham abertas as inscrições para o 
processo seletivo de 30 (trinta) bolsas do Programa Bolsa Universidade – PBU e 
também à formação de cadastro de reserva das bolsas de trabalho, dentro do prazo de 
validade do edital nº 01/2011 - CONDIR, a partir da homologação do resultado da 
presente seleção, podendo haver prorrogação por igual período, a partir de outro 
processo seletivo. 
 
I- NATUREZA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE (PBU) 
 
1.1. O Programa Bolsa Universidade (PBU) é um Programa de assistência estudantil 
sob responsabilidade da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROARES), que visa o 
atendimento prioritário a estudantes em dificuldade socioeconômica para ajudar a  
permanência do estudante na Universidade Estadual Vale do Acaraú. 
 
II - DA DIVULGAÇÃO – PRAZOS e DATAS 
 
2.1. Prazo para inscrições: 19/04/2012 a 04/05/2012. 
2.3. Divulgação do Resultado (classificáveis): 18/05/2012. 
 
III – DA INSCRIÇÃO E QUADRO DE VAGAS 
 
3.1. Para se inscrever os candidatos à bolsa do programa PBU deverão dirigir-se à Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis (PROARES), no campus da Betânia, nos dias 
estabelecidos no item II, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 11h30min e das 
14h às 21h. 
 
3.2. Poderão inscrever-se e submeter-se ao processo seletivo de que trata o presente 

Edital, o estudante regularmente matriculado em um dos Cursos de Graduação da 
UVA, excluindo os que estão cursando o último semestre ou que tenham concluído 
outro Curso de Graduação. 

 
3.3. Não poderão inscrever-se e submeter-se ao processo seletivo de que trata o 

presente Edital: 
 
a)alunos com matrícula institucional; 
b)alunos que exerçam atividades remuneradas, com ou sem vínculo 
empregatício; 
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c)alunos contemplados com outras 
modalidades de bolsa desta Universidade; 

 
3.5. O candidato no ato da inscrição fará opção pelo setor onde, caso classificado e 
mediante convocação da Pró-Reitoria desenvolverá suas atividades como bolsista. 
 
3.6. O candidato concorrerá por área e dentro do setor previamente escolhido no ato da 
inscrição de acordo com o quadro de vagas abaixo: 
 

QUADRO DE VAGAS 
 

Pró-
Reitoria Programa Bolsista 

6h 
Bolsista 

3h 

PROGRAD 
Programa de Monitoria Remunerada - 30 

TOTAL - 30 
 

QUADRO DE CADASTRO DE RESERVA* 
 

Área Setor Bolsista 
6h 

Bolsista 
3h 

 
A

D
M

IN
IS

TR
AT

IV
A

S 
 

Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) CR - 

Pró-reitoria de Extensão (PROEX) CR - 

Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PROARES) CR CR 

Pró-reitoria de Cultura (PROCULT) CR CR 

Pró-reitoria de Educação Continuada (PROEDUC) - CR 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
(PRPPG) CR - 

Coordenadoria de Iniciação Científica CR - 

Biblioteca Central CR CR 

Assessoria Técnica – Reitoria CR - 

Cerimonial (chefia de gabinete) CR - 

Protocolo CR - 
Assessoria de Comunicação e Marketing 
Institucional (ACMI) CR - 
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Comissão de Licitação CR - 
Incubadora Universitária de Empreendimentos 
Econômicos Sociais - PROEX/UVA CR - 

Tribunal Eclesiástico CR - 
 

Centro Setor Bolsista 
6h 

Bolsista 
3h 

C
C

ET
 

Diretoria de Centro CR - 
Biblioteca Setorial do CCET CR - 
Coordenadoria do Curso de Química CR CR 
Coordenadoria do Curso de Tecnologia em 
Construção de Edifícios CR - 

Coordenadoria do Curso de Ciências da 
Computação CR - 

Coordenadoria do Curso de Física CR - 

Coordenadoria do Curso de Matemática CR - 

Coordenadoria do Curso de Engenharia CR - 

Curso de Matemática (Sala de Estudos) CR - 
Laboratório de Matemática 
 

CR - 

Laboratório de Computação CR - 
Laboratório de Química Geral CR - 

Laboratório de Engenharia (Informática) CR - 
Comissão Executiva do processo Seletivo 
(CEPS) CR - 

Prefeitura CR - 
 

Centro Setor Bolsista 
6h 

Bolsista 
3h 

C
EF

LE
 

Coordenadoria do Curso de Filosofia CR - 

Coordenadoria do Curso de Letras CR - 

Coordenadoria do Curso de Pedagogia CR - 
Núcleo de Disciplinas Complementares (NDC) CR - 

Núcleo de Línguas Estrangeiras (NUCLE) CR - 

Laboratório de Pedagogia CR 
 

- 
-  
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Centro Setor Bolsista 
6h 

Bolsista   
3h 

C
C

A
B

 

Diretoria de Centro CR - 
Coordenadoria do Curso de Biologia CR - 
Coordenadoria do Curso de Zootecnia CR - 
Coordenadoria do Mestrado em Zootecnia CR - 
Forragicultura CR - 
Bovinocultura (Fazenda Experimental) CR - 
Herbário  CR - 
Núcleo de Estudos de Biologia e Ecologia de 
Insetos (Nebin) CR - 

Horto medicinal CR - 
Laboratório de Fisiologia Vegetal (LAFIV) CR - 
Laboratório de Zoologia CR - 
Coleção Zoológica CR - 
Núcleo de Nutrição e Produção de Alimentos 
(NUNPRA) CR - 

Laboratório Nutrição Animal CR - 
Apicultura CR  
Avicultura (Fazenda Experimental) 
 

CR - 
  

 

Centro Setor Bolsista 
6h 

Bolsista 
3h 

C
C

SA
J 

Coordenadoria do Curso de Direito CR - 
Coordenadoria do Curso de Administração 
 

CR - 
Laboratório de Experimento Contábil Dr. José 
Euclides Ferreira Gomes Jr. CR CR 

Juizado Especial CR - 
Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) CR - 

Fórum 1ª Vara Civil CR  

Fórum 2ª Vara Civil CR - 
Fórum 2ª Vara Criminal 
 

CR 
 

- 
- 
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Centro Setor Bolsista 
6h 

Bolsista 
3h 

C
C

H
 

 

Diretoria de Centro CR - 
Coordenadoria do Curso de História CR - 
Coordenadoria do Curso de Geografia CR - 
Coordenadoria do Curso de Ciências Sociais CR - 
Prefeitura do Junco CR - 
Biblioteca Setorial do CCH CR - 
Laboratório de Informática CR - 
Laboratório de Ensino de Geografia CR - 
Laboratório de Geografia Agrária CR - 
Laboratório de Estudos Ambientais CR - 
Laboratório de Geomorfologia CR - 
Laboratório de Minerais CR - 
Museu Geologia CR - 

Laboratório de Pedologia e Processos Erosivos CR - 
Núcleo de Estudos Urbanos Regionais 
 (NEURB) CR - 
Laboratório das Memórias e das Práticas 
Cotidianas (Labome) CR - 
Núcleo de Estudos e Documentação da História 
Regional (Nedhir) CR - 

 
 

Centro Setor Bolsista 
6h 

Bolsista 
3h 

C
C

S 

Coordenadoria do Curso de Ed. Física CR - 
Coordenadoria do Curso de Enfermagem CR - 

Biblioteca CCS CR - 

Comitê de Ética em Pesquisa CR - 

Laboratório de Informática do Curso de 
Enfermagem CR - 

Academia de Ginástica de Sobral (AGIS) CR - 
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Núcleo de Biotecnologia de Sobral (NUBIS) CR - 
Laboratório de Enfermagem 
 

CR - 
-  

 

Centro Setor Bolsista 
6h 

Bolsista 
3h 

M
U

SE
U

 Museu Dom José - CR 

Memorial de Ensino Superior CR - 

 
 

PROGRAMAS 
 

Pró-
Reitoria Programa Bolsista 

6h 
Bolsista 

3h 

PROEX Programa de Atividades de Extensão CR - 

 
 

Pró-
Reitoria Programa Bolsista 

6h 
Bolsista 

3h 

PROARES Programa de Inclusão Digital (PID/UVA) CR - 
TOTAL CR - 

 
Pró-

Reitoria Programa Bolsista 
6h 

Bolsista 
3h 

PROARES Programa Ginástica Laboral  CR - 
TOTAL CR - 

 
Pró-

Reitoria Programa Bolsista 
6h 

Bolsista 
3h 

PROARES Projeto de Xadrez CR - 
TOTAL CR - 

 
IV – DO VALOR E DO TIPO DE BOLSA 
 
4.1. O prazo de vigência do Programa Bolsa Universidade está respaldado no Edital nº 
01/2011 – CONDIR. A bolsa tem o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), por 06 (seis) 
horas e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por 03 (três) horas de atividades diárias. A 
bolsa será do tipo bolsa de trabalho e o bolsista irá desempenhar atividades 
acadêmicas e/ou administrativas em setores da Universidade e em setores externos 
com os quais esta IES vem cooperando. 
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4.2.  A bolsa poderá ser prorrogada por igual período, caso o estudante seja aprovado 
em novo processo seletivo, publicado em Edital, conforme a Resolução 01/2006 – 
CONDIR e de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira da UVA. 
 
V – DA DOCUMENTAÇÃO DO CANDIDATO 
 
5.1.  No ato da inscrição o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 
 

a) ficha de inscrição preenchida (obrigatória); 
b) 01 foto 3x4 recente de frente (obrigatória);  
c) fotocópia da carteira de identidade e do cpf (obrigatória);  
d) histórico escolar da UVA atualizado (obrigatória); 
e) comprovante de matrícula ou declaração de que o aluno está regularmente 
matriculado (obrigatória); 
f) fatura de energia elétrica que demonstre o consumo de até 80 (oitenta) Kwh 
mensais; 
g) fatura de água que demonstre o consumo de até 10 (dez) metros³ mensais; 
h) comprovante de inscrição em benefícios assistenciais do Governo Federal, 
Estadual e Municipal; 
i) Última declaração do Imposto de Renda (se declara); 
j) Comprovante de renda familiar (Carteira do Ministério do Trabalho, 
contracheque, comprovante de pensão alimentícia, comprovante de 
aposentadoria, declaração de autônomo por instituições oficiais). 
   j.1) não será aceita declaração de próprio punho ou qualquer documento 
produzido unilateralmente pela parte interessada. 
   j.2)  quando for evidente o estado de miserabilidade do requerente, poderá 
ser dispensada a prestação de documentos, desde que feita a devida 
fundamentação pelo servidor público atendente, que se responsabilizará pela 
veracidade de suas informações. 
l) certidão de nascimento dos irmãos menores dependentes da renda familiar. 
m) em caso de falecimento do Pai, da Mãe ou do responsável entregar a 
cópia do atestado de óbito; 
k) comprovante de estágios, cursos de qualificação, atividades de pesquisa, 
ensino e extensão (congressos, minicursos, curso de informática, curso de 
língua, curso de atendimento ao público etc.) que o aluno já fez. 
 

5.2. Os itens f, g, h, i e j estão em consonância com a Lei Estadual nº 14.859/2010. 
 
VI - DA SELEÇÃO 
 
6.1. Os candidatos que concorrerem à bolsa de trabalho serão avaliados pelas 
declarações e certificados entregues no ato da inscrição e serão pontuados de acordo 
com as Tabelas que se seguem. No somatório das declarações e certificados de cada 
candidato, os pontos excedentes serão desprezados. 
 
6.2. As declarações e certificados a serem considerados são os constantes no item V e  
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seus respectivos subitens, não se admitindo pontuação a qualquer outro documento: 
 

Análise do perfil socioeconômico 
Descriminação Valor Unitário Valor Máximo 

1. fatura de energia elétrica com consumo de até 80 (oitenta) 
kwh mensais ou comprovante cota social de Unidade da 
Concessionária e Fornecedora de Energia Elétrica à nível 
estadual. 

1,0 ponto 1,0 ponto 

2. fatura de água que demonstre o consumo de até 10 (dez) 
metros³ mensais 1,0 ponto 1,0 ponto 

3. fazer parte de programas sociais (Federal, Estadual e 
Municipal)  1,0 ponto 1,0 ponto 

4. comprove situação socioeconômica de rendimento mensal 
do grupo familiar igual ou inferior a R$ 1.566,61 2,0 ponto 2,0 ponto 

TOTAL:   5,0 pontos 
 

Histórico Escolar 
Descriminação Valor Unitário Valor Máximo 

1.Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) O valor geral do IRA deverá ser 
dividido por 4 2,0 pontos 

TOTAL:  2,0 pontos 
 

Curriculum Vitae 
Descriminação Valor Unitário Valor Máximo 

1.Experiência como estagiário ou bolsista 0,5 pontos por 
semestre 2,0 pontos 

2.Participação e/ou apresentação de trabalho em 
encontros, congressos, seminários, simpósios e similares. 

0,1 ponto por 
participação 0,5 pontos 

3.Fazer parte de grupo de trabalho, pesquisa ou extensão. 0,5 pontos 0,5 pontos 

TOTAL:   3,0 pontos 
 
VII. DA CLASSIFICAÇÃO 
 
7.1. A classificação final do candidato no Processo Seletivo será a soma das três 
Tabelas: Análise do Perfil Socioeconômico, Histórico Escolar e Curriculum Vitae. 
 
7.2. Os candidatos classificados serão convocados na ordem decrescente na Relação 
Final do Processo Seletivo PBU. 
 
7.3. Em caso de empate tem preferência sucessiva o candidato que tiver maior 
pontuação nos critérios abaixo:  
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a) ter maior pontuação no perfil socioeconômico; 
b) ter maior pontuação no Índice de Rendimento Acadêmico (IRA); 
c) ter maior idade cronológica.  

 
VIII – DA RESCISÃO DO BENEFÍCIO 
 
8.1.  A bolsa poderá ser cancelada a qualquer tempo pela ocorrência das seguintes 
situações: 
 

a) trancamento total de matrícula; 
b) abandono de curso; 
c) abandono e/ou falta de dedicação no setor para o qual foi selecionado; 
d) informações inverídicas na documentação entregue à PROARES para o 
processo seletivo; 
e)desempenho insatisfatório das atividades de bolsista, desenvolvidas no setor 
no qual está lotado; 
f)quando o bolsista tiver mais do que 2 (duas) reprovações no semestre letivo. 

 
8.2. Deverá ser encaminhada semanalmente à PROARES a folha de frequência do 
bolsista, juntamente com a assinatura e carimbo do chefe imediato do setor.  O não 
envio da mesma poderá representar, ao final de cada mês, desconto no valor da bolsa 
PBU. 
 
8.3. O bolsista PBU deverá preencher a cada 6 (seis) meses um Relatório de 
Atividades que será entregue à PROARES. No Relatório será observado o cronograma 
das atividades previstas, assinado pelo favorecido e pelo orientador ou responsável 
pelo Setor. 
 
 
IX. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e a 
aceitação tácita das condições do processo seletivo, tais como se acham estabelecidas 
neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
9.2. O monitor classificado no Edital nº 03/2012 – PROGRAD, que pretende concorrer 
à bolsa do Programa de Apoio à Monitoria remunerada deve se inscrever no Processo 
Seletivo e sendo classificado poderá ser contemplado até o limite de vagas descrito no 
Edital ou de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira da UVA. 
 
9.3. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades nos documentos, mesmo que 
verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião do compromisso do estágio, 
acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das 
demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. 
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9.4. Os casos de omissão ou alterações ilegais de documentos tornarão o candidato 
inábil para recebimento da Bolsa e sujeito ao código penal, Artigo 299 que prevê nestes 
casos: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, 
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com 
o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato 
juridicamente relevante: Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento  
é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.  
 
9.5. A aprovação e a classificação geram para o candidato apenas a expectativa de 
direito à bolsa. A PROARES reserva-se o direito de convocar os candidatos aprovados 
em número que atenda a disponibilidade de vagas previstas para o Programa. 
 
9.6. A PROARES manterá uma lista de classificáveis para eventuais substituições de 
classificados. 
 
9.7. O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, 
implicará na eliminação deste do Processo Seletivo, a qualquer tempo. 
 
9.8. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais, Comunicados e 
demais publicações referentes a este Processo Seletivo por meio de comunicados 
oficiais, na página oficial da UVA na Internet (www.uvanet.br) ou na própria sede da 
PROARES, localizada no campus da Betânia, Sobral, Ceará.  
  
9.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, pela PROARES ou 
pelo presidente do Conselho Diretor, conforme a natureza da matéria.  

 
 

Sobral - CE, 19 de Abril de 2012. 
 
 
 

Maria Palmira Soares de Mesquita 
Presidente em exercício do 

Conselho Diretor 
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FICHA DE INSCRIÇÃO                                                              PROGRAMA 
BOLSA UNIVERSIDADE – PBU  (2012) 

 
 

 
1. DADOS PESSOAIS 
 

Nome:  
 
 
Filiação (pai, mãe):  
 

 
RG (N/UF/Emissão): 

  
CPF: 

  
Data de Nascimento (dd/mm/aaaa): 

    

Curso: 

 
Naturalidade: Semestre: 

Endereço do Candidato (Av./rua; nº, bairro, cidade etc): 
 

  
Endereço (pais) Av./rua, nº, bairro, cidade etc): 

 
Telefone (1) 
 
(        ) 

Telefone Pais(2) 
 
(       ) 

Telefone celular (3) 
 
(      )   

Data:  
 

____ / ____  /  2012 
 

Assinatura do candidato: 
 
 
 

OBS: no verso veja a documentação que deve ser anexada. 
2. DADOS PARA SELEÇÃO 

 
Área pretendida (ver edital): 

 
Setor pretendido (ver edital): 

 
Disponibilidade de horário para bolsa PBU: 

 M (    )   T (    )   N (    ) 
Modalidade da bolsa pretendida: 

 (    ) 30 h/semanais     (     ) 15 h/semanais  
 

RESERVADO A PROARES 
 
Data do recebimento: ____ / ____ /2012 

                                                                     __________________________________________ 
                                              Ass. PROARES 

_______________________________________________ destacar aqui  ___________________________________________ ___________________________________ destacar aqui ___________________________ 
 

3. COMPROVANTE DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO – PBU (2012) 
 
 

Nome:  
 
    
Assinatura Candidato PBU:  

Local/Setor Pretendido: Modalidade da bolsa pretendida: 

 
 

Foto 
3x4 
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  (    ) 30 h/semanais  (     ) 15 horas/semanais      
RESERVADO A PROARES 
Data : 

_____ / _____/ 2012 
Assinatura PROARES: 

 
 

DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 
PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE (PBU) - 2012 

 

 

a)No ato da inscrição o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 

 

1. ficha de inscrição preenchida (obrigatória); 

2. 01 foto 3x4 recente de frente (obrigatória); 

3. fotocópia da carteira de identidade e do CPF (obrigatória);  

4. histórico escolar da UVA atualizado (obrigatório);  

5. comprovante de matrícula ou declaração de que o aluno está regularmente 

matriculado (obrigatório); 

6. fatura de energia elétrica que demonstre o consumo de até 80 (oitenta) Kwh mensais; 

7. fatura de água que demonstre o consumo de até 10 (dez) metros³ mensais; 

8. comprovante de inscrição em benefícios assistenciais do Governo Federal, Estadual e 

Municipal; 

9. comprovante de renda familiar (Carteira do Ministério do Trabalho, contracheque, 

comprovante de pensão alimentícia, comprovante de aposentadoria, declaração de autônomo por 

instituições oficiais).  

10. comprovante de estágios, cursos de qualificação, atividades de pesquisa, ensino e 

extensão (congressos, minicursos, curso de informática, curso de língua, curso de atendimento ao 

público etc.) que o aluno já fez. 

 
 
                                                                    

 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PROARES 

 


