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Edital nº 18/2016/CIA

SELEÇÃO

DE

ESTAGIÁRIOS

DO

CURSO

DE

GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO DA
UFPB PARA COMPOR O GRUPO DE TRABALHO
ACESSIBILIDADE

ARQUITETÔNICA

(GT-AA)

E

O

LABORATÓRIO DE ACESSIBILIDADE (LACESSE) NO
COMITÊ DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE - CIA 2017

1. O Comitê de Inclusão e Acessibilidade da Universidade
Federal da Paraíba – CIA/UFPB, vinculado ao Gabinete
da Reitoria, no uso de suas atribuições, torna público o
presente edital de abertura de inscrições, visando à seleção
para

preenchimento

de

02

vagas

para

estagiários

selecionados mediante processo seletivo vinculado ao
LACESSE (01 vaga) e GT-AA (01 vaga).

2. Os

Estagiários

auxiliam

GTs

e

laboratórios

no

desenvolvimento de suas atividades, programas e projetos.
3. Compete ao GT de Acessibilidade Arquitetônica as
seguintes atribuições:

3.1. Realizar periodicamente coleta e análise de dados referentes à
infraestrutura física de cada campus, a fim de se entender as condições
de inclusão e acessibilidade da UFPB;

3.2. Colaborar para a difusão dos conceitos de inclusão e acessibilidade na
UFPB no sentido de atender a legislação vigente e a premissa de uma
universidade mais inclusiva;

3.3 Assessorar o CIA, quando solicitado, nas questões relativas à
acessibilidade arquitetônica na UFPB, emitindo pareceres;

3.4. Contribuir com as pesquisas e projetos de extensão em andamento a
fim de solucionar problemas arquitetônicos e de design, tendo em vista a
melhoria das condições de inclusão e acessibilidade dos campi da UFPB.

4. Requisitos para os candidatos
4.1 Podem se candidatar estudantes de Graduação em Arquitetura e
Urbanismo, a partir do 4º período até o 9º período (em 2017).

4.2 Pré Requisitos para se inscrever:
- ter CRE maior ou igual a 7,0
- disponibilidade de 20 horas no período da MANHÃ;
- ter domínio de uso de AUTOCAD e SKETCHUP e/ou REVIT.
5. Inscrições.
5.1 Os candidatos deverão fazer suas inscrições até o dia 11 de dezembro
de 2016, através do email: cia.aarquitetonica@gmail.com, anexando
histórico escolar e resposta às perguntas:
Porque estou me candidatando a essa vaga?
E o que entendo por Acessibilidade Ambiental?
(enviar resposta em pdf em até 1 página)

6. Processo Seletivo
6.1 A seleção será composta de 02 fases:
Fase 1: análise da documentação enviada (histórico -2pontos- e respostas às
perguntas - 4pontos)
Fase 2: entrevista presencial (4pontos)
6.2 A entrevista será realizada no dia 13 de dezembro de 2016, a partir das
14h no Lacesse.
7. Publicação das inscrições deferidas.

7.1 A lista contendo as inscrições deferidas será publicada na página
do Lacesse (www.lacesse.wix/ufpb) no dia 12 de dezembro de 2016 a
tarde.
8. Publicação dos Resultados e Entrega de Documentação
8.1O resultado será publicado na página do Comitê de Inclusão e
Acessibilidade e na do Lacesse no dia 14 de dezembro.
8.2 Os candidatos selecionados deverão comparecer com toda a
documentação (página da PRG- Coordenação de Estágio e MonitoriaEstágio Não-Obrigatório) na sede do CIA no dia 15 de dezembro de 2016.
9. Prazo para Recursos
9.1O período de recursos deste edital é de 16 à 26 de dezembro de 2016.
Isso deverá ser feito por escrito, constando o nome, dados de matrícula,
cpf, endereço, e-mail e telefone de contato , justificativa e deverá ser
entregue pessoalmente na sede do Comitê no campus I que se localiza no 1º
andar do prédio da reitoria.

João Pessoa, 06 de dezembro
de 2016

Profa. Andreza Aparecida Polia
Coordenadora do Comitê de Inclusão e Acessibilidade da UFPB

