
EDITAL CCT  N.º 05/2021

O Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade de
Fortaleza torna público o presente Edital, que contém as
informações sobre o Processo de Seleção de monitores
itinerantes do Projeto Engajá CCT do Programa
#SOUCCT.

1. OBJETIVO

O Centro de Ciências Tecnológicas promove dentro do Programa #SOUCCT o

Projeto Engajá que visa proporcionar ações que desenvolvam o engajamento

estudantil, vislumbrando uma maior participação dos discentes no processo de

ensino e aprendizagem e fomentando a liderança. Além disso, visa propiciar

junto aos alunos o sentimento de pertencimento e espírito de grupo dentro da

Instituição.

Esse edital tem como objetivo a seleção de monitores itinerantes para ampliar

as ações do Programa #SOUCCT. Os selecionados deverão participar e

realizar apresentações em eventos virtuais, no campus ou em escolas de

ensino fundamental e médio da região metropolitana. Assim levarão os

conhecimentos técnicos-científicos das áreas dos cursos ofertados no CCT

para jovens que estão no processo decisório da escolha de qual carreira seguir

no ensino superior.

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 Os alunos selecionados participarão enquanto voluntários e ao final de 6

meses de atuação no projeto receberão certificado de participação com até

100h.

2.2 A convocação dos candidatos selecionados será feita no dia 30 de

novembro, por telefone e/ou e-mail. A recusa ou ausência de manifestação

implicará na desclassificação imediata do  candidato.



3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO

3.1 Os alunos inscritos deverão estar matriculados entre o primeiro e o

penúltimo semestre do curso.

3.2 Ter disponibilidade de 4 (quatro) horas semanais, com possibilidade de

extensão, para a participação e realização das atividades e apresentações

sobre as áreas de atuação e/ou saberes do curso no qual está matriculado,

bem como sobre a Universidade de Fortaleza.

3.3 Estar de acordo com as exigências estabelecidas neste edital.

3.4. O aluno deve preencher o formulário de inscrição com as informações

solicitadas e também deverá inserir um vídeo em formato .MP4 com duração

máxima de 4 minutos (máximo 50MB), no qual fala sobre seu curso e o porquê

do seu interesse em participar do projeto Engajá como  monitor itinerante.

Link de inscrição

https://forms.gle/msaC4HUqbLD5578A7

4. DOS CURSOS E NÚMERO DE VAGAS

4.1 Serão ofertadas 22 (vinte e duas) vagas, distribuídas igualmente entre os

11 (onze) cursos do CCT.

4.2 Os monitores itinerantes do Projeto Engajá selecionados desenvolverão

atividades a partir de demandas externas realizadas por escolas parceiras,

solicitadas pelo setor comercial e de captação da Universidade ou mesmo por

ações desenvolvidas pelo CCT, podendo estas ocorrerem nos turnos matutino,

vespertino e/ou noturno.

https://forms.gle/msaC4HUqbLD5578A7


5. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo seguirá o cronograma abaixo:

ETAPAS DATA/PERÍODO

Divulgação do edital 19/11/2021

Período de inscrições 19 a 26 de novembro de 2021

Análise documental e dos projetos
experimentais (avaliação)

29 de novembro de 2021

Divulgação do resultado da seleção 30 de novembro de 2021

1ª Ação dos monitores itinerantes 04/12/ 2021

6. INFORMAÇÕES

Dúvidas entrar em contato com a Assessoria Pedagógica do CCT na sala J17 no
horário de 7h30min às 11h30min e de 13h30 às 17h, pelo telefone (85) 3477.3261 ou
pelo e-mail  assessoriapedagogica_cct@unifor.br.

Publique-se.

Fortaleza, 19 de novembro de 2021.

Professor  Jackson Sávio,

Centro de Ciências Tecnológicas


