
 

  

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTÁGIÁRIOS BOLSISTAS 

NEPE 2022 

O Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão (NEPE) do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) 

abre edital para o processo seletivo de estagiário para o ano 2022. 

DOS OBJETIVOS 

Destina-se a selecionar um aluno do curso Ciência da Computação, Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas ou Engenharia da Computação. O estágio visa o 

desenvolvimento de aplicativo destinado às demandas de acessibilidade do campus da 

instituição de ensino, em desenvolvimento de forma interdisciplinar.  

 DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTAGIÁRIO DO NEPE 

A atividade envolve planejamento, desenvolvimento e programação de soluções digitais para 

dispositivos móveis para as quais o aluno deve ter domínio de linguagem de programação de 

aplicativos móveis.  

DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo do NEPE será dividido em duas etapas. A primeira etapa é eliminatória e 

consta da análise do currículo acadêmico, baseado na Performance de Média Global (PMG), 

tendo como critérios de priorização os alunos concludentes, os alunos que não estão 

estagiando e os alunos que nunca estagiaram. A segunda etapa, classificatória, consta de 

entrevista presencial. Servirá como critério de desempate participações em atividades como 

monitoria, grupos de pesquisa ou grupos de estudo. 

A inscrição far-se-á, por meio de preenchimento de formulário on-line, disponível do 

dia 4 de dezembro ao dia 23 de janeiro. O candidato deverá anexar à sua inscrição seu 

currículo atualizado e cópia do histórico escolar do curso de graduação. 



 

  

 
O resultado da primeira fase de análise do currículo será divulgado no dia 26 de janeiro. As 

entrevistas presenciais1 acontecerão entre os dias 27 e 28 de janeiro. Os horários e locais das 

entrevistas serão informados no dia da divulgação dos resultados da primeira fase. O 

resultado final do processo seletivo será divulgado até dia 31 de janeiro de 2021. 

No dia 3 de fevereiro, ocorrerá a primeira reunião para informação das diretrizes gerais de 

funcionamento do núcleo. Essa reunião será divulgada previamente por e-mail aos alunos 

aprovados no processo seletivo.  

As atividades do NEPE terão início dia 3 de fevereiro, sendo consideradas todas as 

medidas de biossegurança diante da pandemia do COVID-19.  

O aluno aprovado deverá disponibilizar 20 horas semanais durante um ano (podendo estender 

por até dois anos) para dedicação às atividades do NEPE, e receberá bolsa de R$620,00 e 

auxílio transporte de R$79,00 por mês.  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Casos omissos serão avaliados e decididos pela coordenação do curso de Ciência da 

Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia da Computação. 

Fortaleza, 3 de dezembro de 2021. 

 

_____________________________________ 
Nathalie Guerra Castro Albuquerque 
Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão - CCT 
 

                                                             
1 As entrevistas presenciais seguirão protocolos de biossegurança conforme orientações da Organização 
Mundial da Saúde e poderão ser virtualizadas a depender de decretos governamentais de isolamento social.  


