
 

 
 
 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO SOLO 

 

EDITAL Nº 01/2020 – BOLSA DE EXTENSÃO 

 

SELEÇÃO DE BOLSISTA REMUNERADO 

 

O Docente Raul Shiso Toma do Departamento de Ciências do Solo do Centro de Ciências Agrárias 

da Universidade Federal do Ceará torna pública a realização de processo seletivo para bolsa de 

extensão remunerada para atuação na ação de extensão: GEPESOLOS - GRUPO DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO EM SOLOS, de duração de 09 (nove) meses, perfazendo o período de 

abril a dezembro de 2020, de acordo com o Edital nº 04/2019 da PREX (https://prex.ufc.br/wp-

content/uploads/2019/12/ufcprex-edital4de2019.pdf). 

 

1. Número total de vagas: 01 (uma) remunerada com bolsa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). 

2. A seleção para vaga de monitoria será realizada pelo Docente responsável pela ação de 

extensão e se fará mediante a análise do histórico escolar, currículo lattes e carta de intenções.  

3. Poderão participar da seleção os estudantes que atenderem a TODOS os requisitos abaixo, 

sendo que, o não cumprimento dos requisitos implicará na eliminação da seleção. 

 

❖ Ser aluno(a) regularmente matriculado(a) em algum curso de graduação da UFC a 

partir do segundo semestre (cuja referência será a primeira matrícula efetivada na UFC), ou seja, 

não pode estar com a matrícula inativa, trancada ou irregular. 

❖ Ter disponibilidade mínima de 12 (doze) horas semanais para o programa ou projeto. 

❖ O(A) aluno(a) NÃO PODE estar na condição de matrícula especial. 

❖ O(A) aluno(a) NÃO PODE estar em regime de internato. 

❖ O(A) aluno(a) NÃO PODE ter excedido o limite máximo de 1 (uma) reprovação 

durante o semestre letivo de 2019/2 e, igualmente, não poderá exceder o mesmo limite no semestre 

letivo 2020/1. 

❖ O(A) aluno(a) NÃO DEVE possuir no período de vigência da bolsa: qualquer tipo 

ou fonte de financiamento da UFC (outra bolsa), vínculo empregatício na UFC ou estágio não 

obrigatório. 

❖ O(A) aluno(a) NÃO PODE ter sido contemplados(as) com bolsa na SecultArt/UFC 

referente ao mesmo programa ou projeto de extensão ativo na Prex. 
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4. As inscrições serão realizadas na Secretaria Administrativa do Departamento de Ciências 

do Solo, instalada no Bloco 807, Campus do Pici, no período de 09 a 11 de março de 2020, das 

8hs às 12hs e das 13 às 16h, mediante a entrega dos documentos (preferencialmente em cópias 

frente e verso de cada documento): 

1 - Histórico escolar atualizado (emitido a partir de 1º de março de 2020, contendo o 

resultado do semestre 2019.2), 

2 – Cópia do currículo lattes, 

3 - Carta de intenções, que deverá conter no mínimo as seguintes informações: Nome 

completo, E-mail, telefone de contato e as intenções em ser bolsista de extensão na ação do 

GEPESOLOS - GRUPO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM SOLOS. 

5. O resultado será divulgado dia 13 de março de 2020. 

6. Os casos omissos serão resolvidos pelo Docente responsável pela ação de extensão, 

observando-se a regulamentação vigente. 

 

Fortaleza, 07 de março de 2020. 

 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Raul Shiso Toma 

Departamento de Ciências do Solo 


