
 

 
 
 
 
  

 
 

 
EDITAL No 14 / 2019 

 

INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE ALUNO VOLUNTÁRIO 
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 7 DE SETEMBRO. 

 
O PRÓ-REITOR ACADÊMICO DA CENTRO UNIVERSITÁRIO 7 DE SETEMBRO, Prof. Adelmir de Menezes Jucá, no uso 
de suas atribuições regimentais e com base no que estabelece a Resoluções No 03/2001 e 04/2001 do CEPEX, 
torna público para o conhecimento dos alunos da Graduação, que estão abertas as inscrições à Seleção de Aluno 
Bolsista Voluntário para o período de fevereiro/2020 a janeiro/2021, para os planos de atuação abaixo 
discriminados. 
 

PLANO DE ATUAÇÃO CURSO Horário 
(20h semanais) 

Vagas para alunos bolsistas 

Desenvolvimento Web 
/ Pesquisa 

Sistemas de Informação Segunda à sexta 
13h às 17h 

03 

 
  

PLANO DE ATUAÇÃO CURSO Horário 
(20h semanais) 

Vagas para alunos voluntários 

Desenvolvimento Web 
/ Pesquisa 

Sistemas de Informação Segunda à sexta 
13h às 17h 

03 

 
01 – Inscrição 
As inscrições serão realizadas através do site da UNI7 em 
notícia publicada na página do curso de Sistemas de 
Informação no período de 17 de dezembro de 2019 até 
às 18h do dia 30 de dezembro de 2019.  
 
02 – Prazos 
O processo de seleção dos novos alunos bolsistas e 
voluntários será realizado em 02 etapas no dia 
06/01/2020. O resultado será final publicado em 
07/01/2020. 
 
03 – Período de Vigência 
Fevereiro/2020 a janeiro/2021. 
  
04 – Seleção 
O processo de seleção dos novos alunos bolsistas deverá 
ocorrer nos dias: 
 

 Etapa 1 - 06/01/2020 
o 14h30 – 16h30: Prova prática sobre 

Lógica de programação e HTML 
básicos. Pontuação máxima na etapa: 
5 pontos 

 

 Etapa 2 - 06/01/2020 
o 16h30 – 17h30: Entrevista com o 

candidato por ordem de chegada. 
Pontuação máxima na etapa: 5 
pontos. 

 

 nota final do candidato será a soma da pontuação 
obtida em cada uma das etapas. 
 
Ao final do processo de seleção, os alunos selecionados 
serão convidados a participar do treinamento oferecido 
pelo DESI no período de 16/01/2020 a 31/01/2020. 
 
Obs: Dependendo da quantidade de inscritos poderá ser 
realizada uma escala para a seleção a ser comunicada 
por e-mail. 
  
05 – Alunos voluntários: 
Os alunos voluntários têm igualdade de condições de 
trabalho com os alunos bolsistas, exceto o direito ao 
desconto na mensalidade, gozando de direito a 
descontos em cursos de extensão do curso de Sistemas 
de Informação. 
 
Quando do lançamento de novo edital para 
preenchimento de vagas para bolsistas, os alunos 
voluntários, que estiverem em atividade efetiva e 
tiverem alcançado nota maior ou igual a 7,0 neste 
processo seletivo, terão assegurada a vaga 
correspondente ao projeto em que trabalham. 
 
O aluno voluntário também tem direito à declaração de 
realização de atividades acadêmicas que poderá ser 
utilizada como comprovação de atividade 
complementar 
 
 

Fortaleza, 16 de dezembro de 2020 
Prof. Adelmir de Menezes Jucá 

Pró-Reitor Acadêmico 


