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EDITAL PROJETO MEMÓRIA/UFCG Nº 04/2018
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA DE ALUNOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (VAGA
REMANESCENTE)

A Coordenação do Projeto Memória da Ciência e Tecnologia, da Universidade Federal de
Campina Grande, torna pública, por meio do presente Edital, a abertura do processo de seleção
de alunos para participação Voluntários nas atividades de iniciação científica no Projeto Memória
da Ciência e Tecnologia, vinculado a UAHis, nos termos a seguir especificados.
1 Das vagas
Estão sendo ofertadas 3 (três vagas) para alunos/as de curso de graduação interessados no
aprimoramento de sua formação acadêmica por meio do desenvolvimento de pesquisa e extensão
vinculadas ao Projeto Memória da Ciência e Tecnologia, distribuídas conforme segue:
03 vaga para o curso de História; Arte e Mídia; Educomunicação.
2 Das inscrições e requisitos
- As inscrições serão realizadas na secretaria da Unidade Acadêmica de História, CH, 1º andar,
no período de 04/12/2018 a 12/12/2018, de segunda à sexta das 9:00 às 20:00 horas.
Observando-se que somente será aceita a inscrição que reunir a documentação exigida.
3 Do candidato a aluno voluntário
- Estar regularmente matriculado em um dos seguintes cursos de graduação:História, Arte e Mídia
ou Educomunicação.
a) Ter concluído, pelo menos, um período letivo do curso;
b) não ser aluno concluinte da graduação no período de vigência do projeto de pesquisa;
c) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente após a seleção;
d) dispor de 20 horas semanais para as atividades do projeto;
e) dedicar-se assiduamente às atividades do Projeto Memória, sem prejuízo de suas atividades
discentes regulares;
f) apresentar documentação comprobatória dos requisitos “a” e “b”, do item 3 deste edital;
g) não estar recebendo bolsa do PIBIC, PET ou MONITORIA.
4 Da documentação exigida para a inscrição
a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida (Anexo I);
b) Histórico Acadêmico atualizado;
c) Declaração de que é aluno regularmente matriculado e não concluinte no período de vigência
do Projeto objeto deste edital;
d) Termo de Compromisso de aluno voluntário de iniciação científica (Anexo II).
5 Da seleção do aluno
a) A seleção será constituída por 2 (duas) etapas de avaliação, a saber: CRA e, entrevista.
b) O candidato deverá apresentar Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) igual ou superior
a média 7,0 (sete), conforme exigência do CNPq.
c) O CRA é eliminatório.
d) é obrigatória a presença à entrevista a ser realizada pela Banca de Seleção, que terá caráter
classificatório.
6 Da avaliação para aprovação e classificação dos alunos
- Será constituída Banca de Seleção para a avaliação dos candidatos segundo,

a) cumprimento do requisito de exigência do CRA igual ou superior a 7,0 (sete);
b) desempenho do aluno na entrevista.
7 Dos critérios da seleção dos alunos
a) Serão aprovados os alunos que obtiverem a maior média final dentre os participantes da
seleção.
b) O aluno aprovado e classificado participará do Projeto Memória como voluntário.
c) A média final será o resultado da seguinte pontuação:- CRA (de 7,0 (sete) a 10,0 (dez),
conforme o coeficiente do aluno) e, - a entrevista (valendo até dez pontos).
8 Critério para caso desempate será da maior para a menor nota obtida pelo aluno, nas
etapas conforme a ordem seguinte de prioridade:
a) Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA), igual ou superior a 7,0 (sete);
b) Entrevista.
9 Do resultado do processo seletivo
a) O resultado final do processo seletivoserá divulgado nas redes socais e portal eletrônico do
Projeto Memória da Ciência e Tecnologia;
b) Os resultados serão divulgados até o dia 14/12/2018.
10 Do recurso ao resultado final
Cabe recurso à Coordenação do Projeto Memória, no período de 2 (dois) dias úteis, a contar da
data da publicação do resultado.
11 Disposições finais
Inscrição: 04/12/2018 a 12/12/2018.
Entrevista: 13/12/2018, às 14 horas.
Divulgação do resultado:14/12/2018.
Validade do processo seletivo:31/07/2019.
Campina Grande, 03/12/2018.
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