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Chamada Pública 002/2019 
 

PROJETO ZEIS  

ZEIS: PIRAMBU, MOURA BRASIL E LAGAMAR 

OPORTUNIDADE DE BOLSA DE PESQUISA 

 

1. Atividades Principais (carga horária 20 horas semanais): 

a) realizar trabalhos de pesquisa de campo junto às comunidades; 

b) realizar compilação e análises de dados, quando necessários; 

c) colaborar com o Conselho Gestor da ZEIS nos trabalhos dos escritórios de campo e na 

mobilização de pessoas da comunidade; 

d) outras atividades correlatas. 

 

2. Período de Trabalho, Valor da Bolsa e Números de Vagas: 

a) De novembro a dezembro de 2019; 

b) Valor: R$900,00 (novecentos reais) por mês 

c) Vagas: Neste primeiro momento serão oferecidas 10 (dez) vagas, as quais poderão ser 

ampliadas. 

  

3. Critérios para Inscrições: 

a) serem moradores de bairros integrantes das ZEIS do Pirambu, Moura Brasil ou Lagamar; 

b) serem estudantes de graduação ou licenciatura da UECE; 

c) estarem devidamente matriculados e já terem concluído o 4º semestre; 

e) saberem manusear os instrumentos do pacote Windows e, no caso de estudantes do curso de 

geografia, ter conhecimento do AutoCAD, QGis e ArchGis. 

 

4. Documentos a serem enviados para o email zeis.uece@uece.br: 

a) Comprovante de Matrícula; 

b) CV Lattes; 

c) comprovante de local de moradia (conta de água, luz ou outro similar) 

 

5. Momentos de Seleção: 

a) ETAPA I: Análise do CV; 

b) ETAPA II: Entrevista. 

 

6. Prazos a serem cumpridos: 

a) Prazo de Inscrição: 18 de outubro, pelo email: zeis.uece@uece.br 

b) Prazo de Seleção (Etapa 1): 18.10.19 

c) Divulgação dos Resultados da Etapa 1: 21.10.19 

d) Data das Entrevistas: 21.10.19 

e) Divulgação dos Resultados Finais: 22.10.19 

f) Entrega dos Documentos Comprobatórios após a seleção: Na Pró-Reitoria de Planejamento – 

Prédio da Reitoria, no dia 18 de outubro de 2019. 


