UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
PRÓ- REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX
EDITAL 004/2018/PROEX/UEPB/PROEXT-MEC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES

A Universidade Estadual da Paraíba, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, com recursos do Convênio nº 839100/2016/PROEXT/MEC/SESU, celebrado entre a UEPB e o Ministério da Educação,
torna público, para conhecimento de todos os interessados, que ficam abertas, no período de 16 a 30
de julho de 2018, as inscrições do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO destinado à contratação de serviços de pessoa física, com suas respectivas denominações, números de vagas, prérequisitos, cargas horárias de trabalho e remunerações especificados neste Edital. O presente processo seletivo simplificado será regido de acordo com as normas que compõem este Edital, a saber:
I- DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1. O Processo de Seleção Simplificada destina-se à contratação temporária de profissionais para desenvolver atividades de acordo com o que consta no Capítulo II deste Edital e será conduzido sob a
responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão da UEPB.
2. O Processo de Seleção Simplificada destina-se ao preenchimento de 17 (dezessete) vagas para o
prosseguimento

das

atividades

do

Programa

de

Extensão

(Convênio

nº

839100/2016/PROEXT/MEC/SESU – META 2), intitulado “Educação Ambiental na Pedra da
Boca: implantação da estratégia de Comunicação e Educação Ambiental”, sob a coordenação da
Professora Alessandra Gomes Brandão, lotada no Câmpus VIII da UEPB na cidade de Araruna.
3. Compete à Pró-Reitoria de Extensão da UEPB, supervisionar e fiscalizar todas as fases do Processo Seletivo Simplificado.
II- DAS VAGAS

1. As vagas oferecidas, remuneração, condições de trabalho e outros requisitos estão discriminados
no quadro a seguir:
Nº

1

SERVIÇO

Condutor (a) turístico (a)

2

3

4

VAGAS

Monitor (a)

Professor (a) de Yoga

Profissional da informática ou
comunicação

5

6

Design gráfico

Fotógrafo (a)

REQUISITOS

CONDIÇÕES DE
TRABALHO

REMUNERAÇÃO
MENSAL

1

Profissional com formação e
experiência comprovadas nas
atividades de turismo de
aventura na Pedra da Boca,
Trabalho aos fins de semana,
notadamente
em
trilhas,
durante 10 meses, no Parque
escaladas e rapel, que possua
Estadual Pedra da Boca.
equipamentos de segurança.
Exige-se comprovação através
de
portfólio
profissional/
fotográfico (on-line ou físico).

12

Pessoa com aptidão física para
auxiliar em atividades de
Educação
Ambiental,
especialmente na condução de
estudantes de várias idades em
trilhas e escaladas.
Desejáveis noções em primeiros
socorros.

Trabalho a cada quinzena, nos
fins de semana, durante 09
meses, no Parque Estadual
Pedra da Boca.

R$ 259,00

1

Profissional habilitado para o
ensino
de
yoga,
com
experiência de trabalho com
diversos públicos, em locais
abertos.
Exige-se comprovação através
de portfólio profissional /
fotográfico (on-line ou físico)

Trabalho a cada quinzena, nos
fins de semana, durante 09
meses, no Parque Estadual
Pedra da Boca.

R$ 800,00

1

Profissional habilitado para
R$ 6.000,00
construção e manutenção de
Sendo 50% na entrega
Web Site
Criação e manutenção do Web
do produto, e o
Exige-se
comprovação
de
Site durante 12 meses
restante em 10
experiência através de portfólio
parcelas.
profissional / fotográfico (online ou físico)

1

Profissional habilitado para a
criação da Identidade Visual do
Programa
Exige-se
comprovação
de
experiência através de portfólio
profissional / fotográfico (online ou físico)

1

Profissional da fotografia, com
equipamento para captação e
tratamento de imagens (diurnas
e noturnas) de: paisagens,
grutas,
pinturas
rupestres,
plantas e animais, em ambientes
diversos (rochas, matas e
grutas), para produção de livro.
Exige-se
comprovação
de
experiência através de portfólio
profissional / fotográfico (online ou físico)

__

R$ 1.000,00

*Parcela única de
R$ 1.500,00

Captação de imagens em
cenários complexos - por
exemplo: subidas em grandes
R$ 7.800,00
rochas e entradas em matas e
** Em parcelas,
grutas, além de montagem de conforme entrega dos
tocais para animais – a serem
serviços.
realizadas ao longo da vigência
do projeto, conforme demanda
da coordenadora.

* pagamento em parcela única
**Em parcelas, conforme entrega das imagens.

2. As exigências para o preenchimento das vagas deverão ser comprovadas documentalmente, e a
não apresentação de documentos que comprovem as condições exigidas implicará na exclusão do
candidato.

III- DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão realizadas na Secretaria do Departamento de Física, do Campus VIII, em Araruna, e devem ser efetuadas pelo próprio interessado ou por representante legalmente constituído,
mediante entrega de todos os documentos especificados neste Edital.
2. As inscrições serão feitas no período de 16 a 30 de julho de 2018. Horário: 8h às 12h.
IV- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO
1. Comprovação das qualificações profissionais necessárias, por documentos hábeis, de acordo com
os requisitos especificados no quadro do item II deste Edital.
2. Cópia da Carteira de Identidade.
3. Cópia do CPF.
4. Cópia Comprovante de residência.
5. Documento do PIS/PASEP ou NIT.
V- DO PROCESSO SELETIVO
1. O processo seletivo será conduzido pela coordenadora do projeto, que constituirá uma banca com
representante da Pró-Reitoria de Extensão da UEPB e será realizado mediante entrevista (seis pontos) e análise da documentação apresentada pelo candidato que comprove as qualificações para o
serviço a ser contratado (quatro pontos).
2. A entrega de todos os documentos será feita no período já referido. Não será admitida a entrega
de documentos após o ato de inscrição, com exceção de portfólio fotográfico que, além de constar o
link eletrônico na inscrição, também pode ser apresentado durante a entrevista.
3. As entrevistas serão realizadas no dia 03/08/2018, continuando no dia seguinte, se necessário, a
partir das 9h, no Campus VIII da UEPB – Rua Pedro Targino, SN, Centro-Araruna-PB – em sala a
ser definida pela coordenadora do projeto e informada aos candidatos no ato da inscrição.

VI- DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO

1. O resultado final com a relação dos candidatos aprovados será publicado pela PROEX na página
eletrônica da UEPB, no endereço www.uepb.edu, no dia 06/08/2018.
VII- DO INÍCIO DOS TRABALHOS
1. Os candidatos selecionados iniciarão os trabalhos conforme demanda do projeto, podendo iniciar
suas atividades ainda no mês de agosto de 2018.
VIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Os casos omissos serão resolvidos pela Universidade Estadual da Paraíba, através da Pró-Reitoria
de Extensão.
2. Demais informações e esclarecimentos podem ser obtidos na Avenida das Baraúnas, nº 351, CEP:
58109-753, Campina Grande – PB, ou pelo Telefone: (83) 3315-3403.

Campina Grande, 10 de julho de 2018.

Prof. Dr. José Pereira da Silva
Pró-Reitor de Extensão

