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EDITAL Nº 002/2020 - PROEXT/UEAP 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA TRABALHO - PIBT 

 

 A Universidade do Estado do Amapá - UEAP, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrita no CNPJ nº 00.394.577/0001-25, com endereço na Avenida 

Presidente Vargas, nº 650, Centro, CEP: 68.900-070, Macapá - AP, neste ato 

representada por sua Reitora, Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pelo Decreto Estadual nº 2444, de 2 de julho de 2018, 

e pelo Estatuto da Universidade do Estado do Amapá, considerando a Resolução nº 

151/2017-CONSU/UEAP, torna público o Processo Seletivo do Programa 

Institucional de Bolsa Trabalho da Universidade do Estado do Amapá (PIBT/UEAP), 

a ser realizado nos termos deste edital. 

 

1 DO OBJETO 

 

1.1. Este edital visa selecionar acadêmicos regularmente matriculados nos cursos 

de graduação da UEAP, para concessão de bolsa trabalho. 

 

2 DOS OBJETIVOS 

 

2.1.  O PIBT/UEAP tem como objetivos: 

a) oportunizar aos discentes o exercício de atividades-fim dos setores da 

Instituição, em que possam desenvolver técnicas de estudo, de ação e experiência 

profissional; 

b) incentivar o bom desempenho acadêmico com vistas ao desenvolvimento 

Institucional; 

c) promover o conhecimento do trabalho técnico, profissional e de gestão 

acadêmica na UEAP; e, 

d) promover a participação acadêmica no desenvolvimento das atividades 
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administrativas e dos programas, projetos e eventos científicos, tecnológicos e 

culturais da UEAP. 

 

3 DA BOLSA E DA CARGA HORÁRIA 

 

3.1. A vigência da bolsa terá prazo máximo de 10 (dez) meses. 

3.2. A vigência tem início na data de assinatura do Termo de Compromisso pelo 

bolsista, respeitando-se a data limite de 31/12/2020 para finalização do programa. 

3.3. A concessão de bolsa do PIBT/UEAP não configura a existência de vínculo 

empregatício do bolsista com a UEAP. 

3.4. A carga horária dos bolsistas será de 20 (vinte) horas semanais e de 04 

(quatro) horas diárias, nos turnos da manhã, tarde ou noite, de acordo com a 

necessidade do setor requisitante, desde que seja compatível com o horário do 

curso de graduação. Casos específicos de readequação de horário serão 

submetidos à comissão, não podendo haver troca de turno. 

3.5. As faltas devidamente justificadas, feriados, recessos e pontos facultativos 

acatados pela UEAP serão considerados dias trabalhados, para efeito de pagamento 

do bolsista. 

 

4 ETAPAS DO PROCESSO 

 

4.1 PRIMEIRA FASE: Inscrição. 

4.2 SEGUNDA FASE: Entrega dos documentos. 

4.3 TERCEIRA FASE: Assinatura do Termo de Compromisso. 

 

5 CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

EVENTO PERÍODO 

LANÇAMENTO DO EDITAL 11/02/2020 

INSCRIÇÕES 02/03 a 08/03/2020 

PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE INSCRITOS 09/03/2020 

PERÍODO DE ANÁLISE 10 a 12/03/2020 
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RESULTADO PRELIMINAR 13/03/2020 

RECURSOS 13/03/2020 

RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS 16/03/2020 

RESULTADO FINAL E CONVOCATÓRIA 16/03/2020 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 17 a 20/03/2020 

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 17 a 20/03/2020 

INÍCIO DAS ATIVIDADES 23/03/2020 

 

6 DAS VAGAS 

 

6.1 Serão disponibilizadas 50 vagas, distribuídas conforme os quadros abaixo: 

 

CIDADE VAGAS TURNO 

MACAPÁ 

23 MANHÃ 

22 TARDE 

04 NOITE 

 

CIDADE VAGAS TURNO 

AMAPÁ 01 MANHÃ 

 

6.2 O candidato deverá escolher apenas um dos turnos (manhã, tarde ou noite) 

para os quais deseja concorrer, tendo em vista seu horário de aulas do curso. 

6.3 O bolsista poderá ser alocado em quaisquer dos campi da Universidade, desde 

que seja no município no qual ele for concorrer. 

6.4 Será reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas ofertadas neste 

processo seletivo aos candidatos com deficiência. Caso o número total das vagas 

destinadas a estes candidatos não seja preenchido, as vagas remanescentes serão 

destinadas aos demais candidatos habilitados, com a estrita observância da ordem 

de classificação da seleção. 

6.5 Caso o número total das vagas de qualquer turno não seja preenchido, as 

vagas remanescentes serão destinadas a outro turno com maior número de 

inscritos. 
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7 DOS REQUISITOS 

 

7.1. Somente poderá ser contemplado com bolsas do PIBT/UEAP o acadêmico que: 

a) esteja regularmente matriculado(a) em curso de graduação da UEAP, 

entre o segundo e o penúltimo semestre, demonstrando cursar pelo menos 60% dos 

créditos do período letivo atual, conforme estabelecido no currículo do curso, salvo 

casos devidamente comprovados em que o estudante não possa se matricular no 

percentual exigido pela ausência de pré-requisitos acadêmicos; 

b) tenha disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais e 4 (quatro) horas 

diárias para desenvolver as atividades programadas, no turno determinado, desde 

que não prejudique o cumprimento de suas atividades curriculares; 

c) não tenha mais do que 02 (duas) disciplinas pendentes no curso, sendo 

desconsideradas aquelas que, por terem como pré-requisito outra disciplina 

pendente, não puderam ser cursadas; 

d) não possua vínculo empregatício com qualquer instituição ou organização 

pública ou privada, pessoa física ou jurídica; 

e) não possua qualquer outra bolsa, exceto os auxílios do Programa de 

Assistência Complementar ao Estudante (PROACE); 

f) não possua qualquer pendência em programas, projetos, eventos, 

atividades ou editais da UEAP. 

 

8 DAS INSCRIÇÕES 

8.1.  As inscrições deverão ser realizadas online através do site www.ueap.edu.br, no 

qual os acadêmicos deverão preencher o formulário de inscrição e imprimir a ficha 

gerada ao término do processo. Os acadêmicos deverão anexar seu atestado de 

vínculo com a instituição e seu histórico acadêmico ao formulário eletrônico. 

8.2.  As inscrições deverão ser realizadas no período de 02/03/2020 a 08/03/2020. 

8.3.  A relação de inscritos será divulgada na data de 09/03/2020. 

8.4. Será de inteira responsabilidade do acadêmico o preenchimento correto do 

formulário de inscrição, bem como seu envio e a impressão da ficha 

gerada ao término do processo. 
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9 DA SELEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO 

 

9.1. O processo de seleção do PIBT será coordenado e executado pela Divisão de 

Processo Seletivo (DIPS/PROGRAD/UEAP), por meio da Comissão do PIBT/UEAP, 

nomeada pela portaria nº 580/2019 - UEAP. 

9.2. Para fins de seleção e classificação, será utilizada a análise de desempenho 

acadêmico. 

9.3. A análise de desempenho acadêmico será feita com base no coeficiente de 

rendimento acadêmico geral do curso, até o último semestre concluído. 

9.4. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente com base no 

coeficiente de rendimento acadêmico geral do curso, até o último semestre 

concluído. 

9.5. Para fins de desempate, serão utilizados os seguintes critérios, nesta ordem de 

prioridade: 

a) coeficiente de rendimento acadêmico do último semestre cursado; 

b) menor número de disciplinas pendentes no curso; 

c) maior idade; 

d) doador de sangue. 

 

9.6. Somente serão contemplados os candidatos classificados dentro do número de 

vagas ofertado por turno para o qual concorrem. 

9.7. Os candidatos classificados fora do número de vagas poderão ser convocados, 

caso ocorra desligamento de algum bolsista, desde que haja disponibilidade 

orçamentária e interesse da UEAP. 

9.8. Os acadêmicos que não atendam aos requisitos dispostos no subitem 7.1 

deste edital estarão automaticamente eliminados do processo seletivo. 

9.9. A não observação dos prazos de qualquer uma das fases implica eliminação 

automática do candidato no processo. 
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10 DO RESULTADO 

 

10.1. O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado na página do 

processo seletivo e/ou os murais dos Campi da UEAP, conforme cronograma 

previsto neste edital. 

 

11 DOS RECURSOS 

 

11.1. Poderão ser interpostos recursos contra o resultado preliminar do processo 

seletivo, devendo o candidato preencher formulário específico (anexo II), e 

assegurar no recurso os argumentos, justificativas e documentos comprobatórios 

necessários a sua correta avaliação. 

11.2. O período para interposição de recursos contra o resultado preliminar será de 

08h30 às 11h00 e de 14h30 às 17h00 dos dias definidos no cronograma (item 5), 

devendo ser encaminhado à PROEXT, via Protocolo Geral da UEAP. 

11.3. A avaliação dos recursos interpostos será feita pela Comissão de Análise e 

Seleção do PIBT/UEAP, podendo esta consultar os demais setores da UEAP, 

através da PROEXT, para subsidiar a análise. 

11.4. O resultado da análise dos recursos interpostos será divulgado no prazo 

estipulado no cronograma (item 5), ficando o Parecer disponível para consulta na 

PROEXT. 

11.5. Em hipótese alguma, será admitido recurso contra o resultado final do processo 

seletivo. 

 

12 DA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA TRABALHO 

 

12.1.  Os candidatos contemplados deverão observar no site da UEAP, na página do 

processo seletivo do PIBT, as convocatórias para entrega da documentação 

necessária e para assinatura do Termo de Compromisso do Programa. 

12.2.  Ao ser convocado, o candidato deverá dirigir-se ao local indicado na 

convocatória, munido de original e cópia dos seguintes documentos: 

a) Ficha de Inscrição (gerada ao término da inscrição online, devidamente 
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assinada); 

b) Documento Oficial de Identificação com foto; 

c) CPF; 

d) Comprovante de residência atualizado (emitido nos últimos três meses); 

e) Atestado ou Declaração de Vínculo do semestre vigente; 

f) Histórico Acadêmico; 

g) Comprovante de conta corrente bancária (caso possua); 

h) Declaração afirmando atender aos requisitos b, d, e, f do subitem 7 (modelo 

no anexo I); 

i) Laudo médico emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando a espécie e 

o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente 

da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da 

deficiência. (Em caso de concorrência às vagas destinadas aos candidatos com 

deficiência). 

12.3. Os candidatos serão convocados de acordo com a ordem de classificação, 

com o turno escolhido e com o número de vagas disponíveis. 

12.4. Os candidatos que não tiverem conta corrente, em instituição bancária, 

deverão dirigir-se à PROEXT para receber declaração necessária para abertura de 

conta. 

12.5. Será de inteira responsabilidade do candidato a informação correta dos dados 

bancários quando da assinatura do Termo de Compromisso. Caso ocorra qualquer 

erro de digitação da informação ou bloqueio na conta apresentada, o candidato não 

terá direito ao pagamento retroativo, salvo casos de bloqueio da conta por motivo de 

ausência de movimentação bancária em decorrência de atraso do pagamento do 

auxílio pela UEAP. 

12.6. O discente que não comparecer às convocatórias nos períodos, horários e 

locais nelas estabelecidos, será automaticamente eliminado do processo seletivo. 

12.7. As convocatórias serão publicadas na página do processo seletivo do PIBT 

(no site da UEAP), e/ou nos murais dos Campi desta IES. 
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13 DAS ATRIBUIÇÕES, COMPETÊNCIAS, OBRIGAÇÕES E VEDAÇÕES.  

 

13.1. Ao ingressar no PIBT/UEAP, o acadêmico terá as seguintes competências, 

atribuições e obrigações: 

a) auxiliar na realização das atividades-fim pertinentes ao setor no qual for 

lotado, tais como: atender ao público; redigir, organizar, controlar, distribuir, registrar, 

arquivar, digitalizar e copiar correspondências e documentos; operar programas e 

aplicativos de processamento de textos e planilhas eletrônicas; operar equipamentos 

e materiais de trabalho administrativo (impressora, scanner, projetor de slide, etc.); 

fazer e receber ligações telefônicas; anotar e repassar informações aos servidores 

do setor no qual está lotado; 

b) auxiliar na organização e execução de eventos, projetos e programas 

institucionais, assim como nas atividades-fim deles decorrentes, desde que 

acompanhado ou orientado pelo chefe imediato ou pela PROEXT; 

c) propor sugestões aos chefes imediatos no que diz respeito à execução das 

atividades do setor, com vistas ao melhor funcionamento da rotina de trabalho, e à 

PROEXT, buscando melhorias no Programa; 

d) zelar pelo patrimônio e nome da Instituição, bem como conhecer suas 

normas internas, principalmente as do PIBT/UEAP; 

e) justificar as faltas ao chefe imediato, em documento formal, no prazo de até 

03 (três) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao do dia da falta; 

f) comunicar, em documento formal, antecipadamente, ao chefe imediato 

quando necessitar faltar por questões acadêmicas ou por outro motivo a ser avaliado 

pelo chefe ou pela PROEXT; 

g) cumprir com o horário estabelecido para a execução das atividades da 

bolsa, preenchendo, diariamente, a folha mensal de frequência, cujo modelo será 

disponibilizado pela PROEXT; 

h) apresentar, mensalmente, ao chefe imediato, relatório resumido das 

atividades desenvolvidas, conforme modelo a ser disponibilizado pela PROEXT; 

i) submeter-se, trimestralmente, à avaliação de desempenho funcional a ser 

realizada pelo chefe imediato, em formulário a ser disponibilizado pela PROEXT; 

13.2. O não atendimento de suas competências, atribuições e obrigações poderá 
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acarretar o desligamento do acadêmico do Programa. 

13.3. É vedado ao bolsista do PIBT/UEAP: 

a) exercer outras atividades remuneradas; 

b) emitir ou assinar documentos comprobatórios de qualquer  natureza; 

c) exercer atividades administrativas sem a orientação do seu chefe imediato; 

d) realizar atividades que sejam dissociadas à resolução do Programa, ao edital 

vigente e/ou ao Termo de Compromisso; 

e) realizar atividades referentes à bolsa trabalho em horário incompatível com o 

seu horário de aulas do curso; 

f) operar, remover, manusear, retirar quaisquer equipamentos, materiais 

integrantes do patrimônio da instituição, ou documentos de qualquer espécie, sem 

autorização de seu chefe imediato; 

g) qualquer forma de desrespeito às normas, ao sigilo e à ética profissional; 

 

14 DO VALOR E DO PAGAMENTO 

 

14.1 O valor mensal da bolsa a ser concedida ao acadêmico será de R$ 500,00 

(Quinhentos reais). 

14.2 A bolsa será paga exclusivamente em conta corrente nominal do beneficiário. 

14.3 Não serão aceitos dados bancários de contas poupança, conjunta, salário, 

benefícios e/ou em nome de terceiros. 

14.4 O candidato, classificado dentro do quantitativo de bolsas ofertadas, que ainda 

não tiver conta corrente, deverá aguardar o resultado final do processo seletivo, para 

abrir conta em agência bancária, preferencialmente do Banco do Brasil S/A. 

14.5 Será de inteira responsabilidade do candidato a informação correta dos dados 

bancários quando da assinatura do Termo de Compromisso.  

14.6 O pagamento da bolsa ao acadêmico contemplado será feito mensalmente, por 

hora efetiva trabalhada, considerando-se, para fins de cálculo, o mês comercial e a 

carga horária definida para o exercício de suas atividades. 

14.7 O pagamento da bolsa ao acadêmico será feito até o 10° dia útil do mês 

subsequente ao mês trabalhado, condicionado ao cumprimento de todas as 

obrigações constantes no Termo de Compromisso. 
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14.8 Se comprovado o recebimento indevido, em virtude do acúmulo de bolsas da 

UEAP, deverá ser restituído à Instituição, conforme procedimento administrativo, nos 

termos da legislação vigente. 

15 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1. A verificação de qualquer omissão, documentos falsos ou não veracidade nas 

informações prestadas poderá acarretar em eliminação automática do candidato do 

processo seletivo, estando o mesmo sujeito às penalidades previstas em lei. 

15.2. Os casos omissos serão apreciados e deliberados pela Comissão de Análise 

e Seleção, nomeada pela portaria nº 580/2019 – UEAP, e a PROEXT, nos termos de 

suas atribuições. 

15.3. Além do disposto neste edital, os acadêmicos deverão conhecer e cumprir as 

normas estabelecidas na Resolução nº 151/2017 - CONSU/UEAP e Termo de 

Compromisso. 

15.4. A execução do PIBT/UEAP será condicionada aos repasses financeiros à 

UEAP pelo Governo do Estado do Amapá. 

15.5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar, na página do 

processo seletivo, as publicações, convocatórias e comunicados. 

15.6. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Macapá-AP, 11 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos 

Reitora 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, _______________________________________________, cadastrado no CPF 

sob o número __________________________, portador do RG nº 

____________________, declaro, para os devidos fins, que: 

 

 TENHO disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais e 4 (quatro) horas diárias 

para exercer as atividades referentes ao Programa Institucional de Bolsa 

Trabalho da UEAP. 

 NÃO recebo qualquer outra bolsa universitária, que não sejam os auxílios do 

Programa de Assistência Complementar ao Estudante da UEAP; 

 NÃO possuo qualquer pendência com Programas, Projetos, Eventos ou 

Editais da UEAP; 

 NÃO possuo vínculo empregatício com organização ou instituição pública ou 

privada, pessoa física ou jurídica. 

 

Declaro também estar ciente das penalidades legais a que estou sujeito (a): 

 

Crime de Falsidade Ideológica 
Art. 299 - 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 fato juridicamente relevante: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e 
multa, se o documento é público, e reclusão de 1 
(um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é 
particular. 
 
Crime de Estelionato 
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem 
ilícita, em prejuízo alheio, induzindo   ou   
mantendo   alguém    em    erro, mediante artifício, 
ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e 
multa. 
§ 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o 
crime é cometido em detrimento de entidade de 
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direito público ou de instituto de economia 
popular, assistência social ou beneficência. 

(grifou-se) 
 

Assim sendo, por ser o aqui declarado a mais pura expressão da verdade, 

assino esta Declaração para que surta seus efeitos legais. 

 

Macapá, _____ de ___________________ de 2020. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do Declarante  
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ANEXO II 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

1.   ORIENTAÇÕES 

 Justifique detalhadamente o motivo de seu recurso, anexando o máximo de cópias 

de documentos comprobatórios de sua argumentação. 

 Anexe somente as cópias dos documentos que você não anexou no formulário de 

inscrição. 

 Seja objetivo e o mais claro possível. 

 Lembre-se que o objetivo do PIBT/UEAP é atender acadêmicos com bom 

desempenho acadêmico. 

   

2.   IDENTIFICAÇÃO 

NOME 

COMPLETO: 

 

MATRÍCULA:  

TELEFONE:  

 

3.   OBJETO DO RECURSO 

• Resultado preliminar do processo seletivo do Programa Institucional de Bolsa 

Trabalho 2020. 

3.1. A decisão objeto de contestação é (explicitar a decisão que está contestando): 

 

 

 

 

3.2. Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são (se for preciso, 

anexar folha extra): 

 

 

 



EDITAL Nº 002/2020 - PROEXT/UEAP 

14/14 

 

 

3.3. Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes 

documentos: 

 

 

 

 

Macapá, ______/______/2020. 

 

________________________________________________________ 

(Assinatura do Candidato) 

 

 


