
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

SECRETARIA DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 

ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ  

 

 

EDITAL Nº 01/2022 PROCESSO SELETIVO DE BOLSA DE APOIO AO ESTUDANTE COM 

NECESSIDADE EDUCACIONAL ESPECÍFICA 

 

A Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE), através da Escola Agrícola de Jundiaí 

- EAJ, em parceria com a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade (SIA), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), torna público o Edital para o 

Processo Seletivo de concessão de duas BOLSAS de Apoio Técnico destinado aos 

estudantes com necessidades educacionais específicas da UFRN 

 

1. DO VALOR E VIGÊNCIA 

A atividade será desenvolvida no ano letivo de 2022 e ocorrerá de modo presencial 

na Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ, sendo uma bolsa para o turno matutino e a 

outra para o turno vespertino. O estudante aprovado no processo seletivo 

receberá a bolsa no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais até dezembro 

de 2022. A opção de desligamento, renovação e/ou reposição ficará a cargo da 

direção da EAJ conforme o desempenho bolsista em relação aos critérios 

estabelecidos para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao trabalho.  

 

 



2. DOS REQUISITOS DO ESTUDANTE  

2.1. O candidato deverá ser estudante regular de qualquer curso de graduação 

da UFRN, na modalidade presencial ou a distância. 

2.2. Estar regularmente matriculado na UFRN, a partir do 3º período do curso. 

2.3. Apresentar rendimento acadêmico com média superior a 6,0. 

2.4. Possuir disponibilidade de no mínimo 20 horas semanais para cumprir as 

atividades de APOIO AO ESTUDANTE COM NECESSIDADE ESPECÍFICA (NEE). 

2.5. O candidato não poderá estar vinculado a quaisquer outras bolsas ofertadas 

pela UFRN, bem como ter vínculo empregatício. 

2.6. Os itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 terão caráter eliminatório. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 Para se inscrever no Processo Seletivo para atuar como APOIO TÉCNICO AO 

ESTUDANTE COM NECESSIDADE ESPECÍFICA o candidato deverá preencher o 

formulário disponibilizado no link abaixo e anexar seu histórico acadêmico: 

Link com o formulário para inscrição no processo seletivo para bolsa de apoio 

técnico ao estudante com necessidade educacional específica: 

https://forms.gle/8UoJXn33Ls4dy48w6 

3.2 Serão convocados para entrevista, em plataforma virtual, 04 (quatro) 

candidatos que apresentarem maior rendimento acadêmico (IRA). 

3.1. Período de Inscrições: 28 a 29/05/2022. 

3.2. Listagem de candidatos pré-selecionados para as entrevistas: 02/05/2022 

3.3 Entrevistas de seleção: 03/05/2022. 

3.4 Resultado final: 04/05/2022 

3.5 Início das atividades: 05/05/2022 

https://forms.gle/8UoJXn33Ls4dy48w6


Para outras informações: (84) 99193-6249 / (87) 991234515 (Equipe Pedagógica da 

EAJ - WhatsApp). E-mail: pedagogicoeaj@gmail.com / fernanda.pereira@ufrn.br 

 

4. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO 

Os candidatos habilitados de acordo com o item 3.2 serão submetidos a um 

processo seletivo simplificado composto por duas etapas, ambas com caráter 

eliminatório: 

4.1 Análise documental. 

4.2 Entrevista pessoal (via google meet). A data e o horário das entrevistas serão 

acordados individualmente com os candidatos selecionados via e-mail e/ou 

contato telefônico. Na ocasião, o candidato deverá demonstrar interesse pela 

temática da inclusão de pessoas com NEE e ainda demonstrar afinidade pela 

execução da atividade a ser desempenhada. 

 

5. DOS RESULTADOS 

5.1. O RESULTADO FINAL será disponibilizado no site EAJ e SIA no dia 04/05/2022. 

 

6. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS PEDIDOS DE CONCESSÃO DA BOLSA 

O processo cumprirá os critérios aprovados pela Resolução nº 026/2019-CONSUNI, 

de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o atendimento educacional aos 

estudantes com necessidades educacionais especiais na UFRN, assim como, pelo 

que consta na proposta do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2019-

2023), especialmente no que concerne ao Projeto Pedagógico Institucional – PPI. 

 

 



7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. As comunicações oficiais pertinentes ao Processo Seletivo, inclusive a 

divulgação dos resultados, serão dispostas no site da EAJ e SIA. 

7.2. A qualquer tempo, o estudante poderá ser excluído do processo seletivo, 

desde que comprovada qualquer irregularidade nas declarações ou nos 

documentos apresentados, sem prejuízo da adoção de medidas judiciais cabíveis. 

7.3 OS ESTUDANTES BOLSISTAS serão supervisionados pela coordenação do CURSO 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA, após orientações da SIA e COPE/EAJ para APOIO AO 

ESTUDANTE COM NECESSIDADE ESPECÍFICA da EAJ.   

7.4. Este edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Macaíba/RN, 27 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

 CRONOGRAMA PERÍODO 

Inscrições 28 e 29/04/2022 

Listagem de candidatos pré-selecionados para as 

entrevistas 

02/05/2022 

Entrevistas 03/05/2022 

Resultado final  04/05/2022 

Início das atividades 05/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RETIFICAÇÃO - EDITAL Nº 01/2022 PROCESSO SELETIVO DE BOLSA DE APOIO AO 

ESTUDANTE COM NECESSIDADE EDUCACIONAL ESPECÍFICA 

 

1 – No item 3.2:  

 

Onde se lê: 

 

“Serão convocados para entrevista, em plataforma virtual, 04 (quatro) candidatos 

que apresentarem maior rendimento acadêmico (IRA)”. 

 

LEIA-SE: 

 

3.2 Serão convocados para entrevista, em plataforma virtual, os candidatos 

considerados aptos, em até 5 vezes o número de vagas, e que apresentarem maior 

rendimento acadêmico (MC – Média de Conclusão).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

CANDIDATOS HABILITADOS PARA A ETAPA DA ENTREVISTA 

NOME MC HORÁRIO LOCAL 

ANA PAULA CAMILO 

DE SOUZA 
8.8651 14:00 

Link da videochamada: 

https://meet.google.com/ptw-

jeuv-kid 

 

MARILICE DO 

NASCIMENTO ARRAIS 
8.6574 14:20 

JEFFERSON ROSAS DA 

SILVA 
8.32 14:40 

GIOVANNA 

GABRIELLY FERREIRA 

DE SOUZA 

8.2115 15:00 

JANINE SANTOS DE 

MEDEIROS 
7.7304 15:20 

GLEICYARA JAINARA 

DA COSTA FERREIRA 
7.6593 15:40 

GABRIEL GUSTAVO 

ESTEVES CABRAL 
7.6124 16:00 

SAMARA DANTAS 

SILVA 
7.3047 16:20 

 

• Os candidatos terão tolerância de 5 minutos para entrar na videochamada. 

O candidato será eliminado do processo seletivo após o encerramento. 

 


