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Universidade Federal da Paraíba 
Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional 

Biblioteca Setorial 
 

 
 
EDITAL Nº 01/2017-BS/CTDR/UFPB  
PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE BIBLIOTECONOMIA 
 
 
O Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional (CTDR), por meio de sua Biblioteca 
Setorial (BS), torna público o Edital de Seleção de Estágio Curricular Supervisionado não 
obrigatório interno (Bolsa-Estágio), considerando a Lei nº 11.788/2008, a Orientação 
Normativa MPOG/SGP nº 4/2014, a Resolução do CONSEPE/UFPB nº 47/2007, a 
Instrução Normativa Conjunta nº 1/2016 – PROGEP/PROPLAN/PRG/GR, e o parecer da 
Procuradoria Federal junto à Universidade Federal da Paraíba contido no Processo 
23074.016852/2017-15, bem como as seguintes disposições:  
 
 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1) A seleção é restrita a estudantes da UFPB regularmente matriculados no curso 
de Biblioteconomia, e objetiva a formação profissional a partir da experiência prática a ser 
vivenciada na Biblioteca Setorial do CTDR (BS/CTDR). 

1.2) As atividades a serem desenvolvidas são as seguintes: 
a) colaborar com a promoção de ações educativas e corretivas junto aos 

usuários, para uso apropriado e responsável do acervo e equipamentos disponíveis na 
Biblioteca; 

b) promover a disseminação da informação (atendimento ao público – 
informações e orientações diversas, empréstimo e devolução de material do acervo); 

c) contribuir para a limpeza, organização física e conservação do mobiliário 
e equipamentos da Biblioteca; e 

d) outras atividades solicitadas pela Coordenação da Biblioteca, limitadas 
aos serviços do setor. 
 
 

2 DOS REQUISITOS 

2.1) A vaga destina-se a estudante que cursa do 3º (terceiro) ao 8º (oitavo) período;  
2.2) O estudante apto à seleção deve: 

a) não participar de outros programas acadêmicos remunerados da UFPB (exceto 
bolsa permanência); 

b) não ter permanecido como estagiário na UFPB mais de 12 (doze) meses, exceto 
se pessoa com deficiência; 

c) não ter estagiado na BS/CTDR; 
d) dispor de Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) igual ou superior a 7,0 

(sete); 
e) ter conhecimento básico de informática (impressão, editores de texto e 

apresentações, planilha e noções de internet); 
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f) ter sido aprovado com média igual ou superior a 7,0 (sete), nos Componentes 
Curriculares de naturezas Básica Profissional e Complementar Obrigatória, conforme Anexo A, 
do período imediatamente anterior ao período declarado como “em curso”, conforme requisito 
estabelecido no item 2.1 deste Edital. 

2.3) O estudante deve ter disponibilidade de atuação para uma jornada de estágio de 20 
(vinte) horas semanais, enquanto perdurar a vigência do Termo de Compromisso de Estágio. 
 
 

3 DAS VAGAS 

3.1) São oferecidas 1 (uma) vaga para preenchimento imediato e mais 4 (quatro) vagas 
para cadastro reserva, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, na seguinte disposição: 

Vagas Cadastro Reserva 
1 4 

 
3.2) A definição do horário de estágio do estudante selecionado caberá exclusivamente à 

Coordenação da Biblioteca Setorial do CTDR. 
3.3) No intervalo de recesso entre períodos acadêmicos os horários poderão sofrer 

alteração. 
 
 

4 DA INSCRIÇÃO E HOMOLOGAÇÂO 

4.1) A inscrição deverá ser realizada no link: 

https://drive.google.com/open?id=0B2Nm3bkzzqlWQzhYMjdFdVU4VDA no período de 22 

de maio a 26 de maio de 2017. 

4.2) Para validar a inscrição, deverão ser encaminhados, no mesmo prazo estabelecido 

no item 4.1 deste Edital, para o e-mail biblioteca@ctdr.ufpb.br, os seguintes documentos, 

digitalizados, de forma legível, e gerados no formato PDF: 

a) Declaração, emitida no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA), de que o(a) estudante está devidamente matriculado(a);  

b) Histórico Escolar atualizado;  

c) Currículo;  

d) Identidade;  

e) CPF; 
f) Título Eleitoral e comprovante de regularidade eleitoral; 
g) Reservista, quando for o caso; 
h) Informações bancárias, conta corrente, cujo titular seja o próprio estudante;  
i) Carta, de próprio punho, datada e assinada, relatando porque escolheu o curso de 

Biblioteconomia e informando o que o(a) estimula a estagiar na Biblioteca do CTDR; 
j) No caso de estudante com deficiência, documento do Comitê de Inclusão e 

Acessibilidade da UFPB (CIA/UFPB) que identifique as limitações do estudante, impostas pela 
deficiência. 

4.3) A listagem das inscrições homologadas será publicada até o dia 30/05/2017, na 
página da Biblioteca do CTDR (http://www.ctdr.ufpb.br/bsctdr/contents/editais). 
 
 

5 DA BOLSA ESTÁGIO E DA CARGA HORÁRIA 

https://drive.google.com/open?id=0B2Nm3bkzzqlWQzhYMjdFdVU4VDA
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5.1) O estagiário receberá bolsa mensal no valor de R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e 
seis reais), sendo R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) referente ao auxílio-transporte. 

5.2) A carga horária semanal é de 20 (vinte) horas, com turnos de 4 (quatro) horas dia. 
5.3) A vigência da bolsa inicia-se para o primeiro classificado em 01 de Julho de 2017 

vigorando até 31 de Dezembro de 2017 podendo ser prorrogada a critério da BS/CTDR, em 
concordância com a Direção do CTDR.  
 
 

6 DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÂO 

O processo de seleção será assim constituído:  
6.1) Análise do Histórico Escolar (verificação do CRE, conforme item 2.2 deste 

Edital); 
6.2 A classificação será conforme o Coeficiente de Rendimento Escolar – CRE do 

maior para o menor. 
 

7 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

7.1) O resultado final da seleção será disponibilizado até o dia 01 de Junho de 2017 na 
página da Biblioteca do CTDR (http://www.ctdr.ufpb.br/bsctdr/contents/editais), no espaço 
da Biblioteca, e será também enviado por e-mail à Coordenação do Curso de Biblioteconomia. 
Terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, no caso de haver 
estudantes aprovados em número maior que o número de vagas oferecidas nesta seleção, a 
critério da Biblioteca Setorial, em concordância com a Direção do CTDR. 

7.2) O resultado será divulgado observando a ordem de aprovados até 4 (quatro) vezes o 
número de vagas, sendo que somente os dois primeiros colocados serão classificados e os quatro 
seguintes comporão o Cadastro Reserva. 
 
 

8 DO RECURSO 

8.1) O recurso ao resultado deverá ser interposto no formulário disponível no link: 
https://drive.google.com/open?id=1ZHWyNFTf85dDcyIPWtinWMXBu7u88nvK-
SyFZWJCncE , no período de 01/06/2017 a 10/06/2017. 

8.2) Só será analisado o recurso cujos dados de identificação do recursante sejam 
exatamente iguais aos constantes na inscrição. 

8.3) O parecer ao recurso será enviado ao recursante para o e-mail cadastrado por ocasião 
do recurso. 
 
 

9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1) É de responsabilidade do estudante acompanhar todos os comunicados referentes a 
este processo de seleção, divulgados nos espaços informados neste Edital, e manter o e-mail 
atualizado junto à BS/CTDR, enviando a informação para o e-mail biblioteca@ctdr.ufpb.br. 

9.2) A inscrição do estudante implicará o conhecimento e aceitação tácita das condições 
estabelecidas no presente Edital. 

9.3) O prazo para impugnação deste Edital é de 2 (dois) dias corridos, a partir da sua data 
de publicação, e deverá ser enviada para o e-mail biblioteca@ctdr.ufpb.br, com autoria 
devidamente identificada, contendo nome completo, CPF, além do(s) artigo(s), inciso(s), 

https://drive.google.com/open?id=1ZHWyNFTf85dDcyIPWtinWMXBu7u88nvK-SyFZWJCncE
https://drive.google.com/open?id=1ZHWyNFTf85dDcyIPWtinWMXBu7u88nvK-SyFZWJCncE
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alínea(s).objeto da ação de impugnação, contendo a(s) respectiva(s) justificativa(s) e Legislação 
específica. 

9.4) As informações a respeito da seleção estarão disponíveis na página da Biblioteca do 
CTDR (http://www.ctdr.ufpb.br/bsctdr/contents/editais). 

9.5) O estudante classificado receberá, por e-mail, a convocação para treinamento e 
apresentação. 

9.6) É de responsabilidade do estudante convocado acessar a página da Pró-Reitoria de 
Graduação da UFPB (http://www.prg.ufpb.br/), acessar a opção “Estágio”, e tomar 
conhecimento de todas as informações a respeito do estágio. 

9.7) Os casos omissos neste Edital serão resolvidos, preliminarmente, pela Coordenação 
da Biblioteca Setorial do CTDR, em concordância com a Direção do CTDR. 
 

João Pessoa, 15 de Maio de 2017. 
 
    
De Acordo: 
 
 
 
 
 
Luana Maria Cavalcanti Bispo            Prof. Dr. José Marcelino Oliveira Cavalheiro 
Vice- Coordenadora da BS CTDR/UFPB          Diretor do CTDR 
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ANEXO A – Dados da Estrutura Curricular do Curso Noturno de Biblioteconomia 
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