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ANEXO I: DESTRIBUIÇÃO DE VAGAS REFERENTES AO EDITAL DE BOLSAS DE ATIVIDADES 
EXTRACURRICULARES – PROAE  

CURSOS E OU 
CENTROS  

SETORES VAGAS HORARIOS  PERFIL 

 
 

Centro de Artes  
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Setorial 02 
1 vaga para o turno da 

manhã e tarde 
Estudantes do Curso de Licenciatura em Letras 

Laboratório de 
Informática 

02 
1 vaga para o turno da 

manhã e tarde 

Estudante de qualquer curso com conhecimento em 
manutenção de computadores, programas de edição de 
textos e imagens 

Núcleo de Estudos  e 
Pesquisas e Ensino em 

Arte 
01 

1 vaga para o turno da 
manhã 

Estudante de qualquer curso com conhecimento em 
informática, programas de edição de textos e imagens. 

Coordenação setorial 
de Extensão 

01 Tarde 
Estudante de qualquer curso com conhecimento em 
manutenção de computadores, programas de edição de 
textos e imagens. 

Curso de 
Educação Física 

(Iguatu) 
 
 
 
 
 

Academia Escola 03 
1 vaga para o turno da 
manhã, tarde e noite 

Estudantes do Curso de Educação Física da Unidade. 

Núcleo de Prática 
Jurídica 

01 
1 vaga para o turno da 

manhã 
Estudantes do Curso de Direito da Unidade. 

Biblioteca 01 
1 vaga para o turno da 

noite 
Estudantes de qualquer Curso da Unidade. 

UD de Missão 
Velha 

Biblioteca 02 Noite 
Estudantes de qualquer Curso da URCA com residência 
fixa em Missão Velha 

 
 

UD de Campos 
Sales 

 

Laboratório de 
Educação Matemática 
(Escola João XXXIII) 

02 
1 vaga para o turno da 

manhã e  tarde 

Estudante do Curso de Matemática da Unidade entre o III e 
o sétimo semestre, que tenham cursado as disciplinas 
didáticas e da educação matemática.  

Laboratório de 
Educação Matemática 

O2 
1 vaga para o turno da 

manhã e tarde 
Estudante do Curso de Matemática da Unidade entre o III e 
o sétimo semestre, que tenham cursado as disciplinas 



2 
 

  

 
UD de Campos 

Sales 

(Escola Presidente 
Médici) 

didáticas e da educação matemática. 

Coordenação da 
Unidade que funciona 
no Campus Pimenta  

02 
1 vaga para o turno da 

manhã e tarde 
Estudantes de qualquer curso da URCA dos Campis de 
Crato e ou Juazeiro  

Curso de Direito  
Promotoria de Justiça 

de Crato 
05 

5 vagas para o turno da 
manhã 

Estudantes do Curso de Direito da URCA que tenha 
concluído o 5º Semestre  

Tecnologia da 
Construção Civil 

Instituto Tecnológico do 
Cariri – ITC 

01 
1 vaga para o turno da 

manhã e  tarde 

Estudantes de Tecnologia da Construção Civil (Edifícios ou 
Topografia) entre o III e V Semestre e que tenha 
conhecimento em AutoCad (software que contém um 
conjunto de ferramentas para auxiliar o desenvolvimento de 
desenho técnico em alguma área, seja ela na área civil em 
projetos de arquitetura, hidráulica, elétrica, estrutura, etc, ou 
então em projetos de mecânica desenhando peças para a 
indústria, entre muitos outros tipos de projetos) 

Geopark Araripe 
 
 

Setor de Comunicação 01 
1 vaga para o turno da 

manhã  

Estudantes de qualquer curso da URCA que terá as 
seguintes competências:   planejamento, desenvolvimento, 
inovação e implementação da comunicação interna e 
externa do Geopark Araripe; expandir e consolidar as 
ferramentas web, com ênfase no site do Geopark Araripe, o 
informativo Geonews e as redes sociais; planejar e 
colaborar na organização de eventos, comemorações, 
recepções, entrevistas coletivas e individuais; planejar 
ações de formação na área da comunicação; supervisionar 
a identidade visual do Geopark e o padrão de editoração 
das mídias da instituição. O discente deve comprovar 
domínio básico da língua Espanhola, bem como domínio da 
Norma Culta da Língua Portuguesa. 
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Geopark Araripe 

Setor de Cultura 01 
1 vaga para o turno da 

tarde 

Estudantes de qualquer curso da URCA que terá as 
seguintes competências:   planejamento, desenvolvimento 
de pesquisas e atividades de extensão nas áreas de 
cultura, através da História, Ciências Sociais, Arqueologia e 
Meio Ambiente; auxiliar no mapeamento de iniciativas nos 
municípios que compõem o território, com ênfase nas 
comunidades residentes no entorno dos geossítios do 
Geopark Araripe; promover ações pontuais de incentivo à 
cultura; promover a produção artesanal; incentivar as 
narrativas tradicionais e a oralidade; contribuir no incentivo 
à cadeia de economia cultural e economia solidária; 
incrementar as ações turísticas / educativas com elementos 
culturais; participar do planejamento e gestão dos centros 
de interpretação do Geopark. 

Centro de Interpretação 
e Educação Ambiental - 
CIEA em Missão Velha 

02 
1 vaga para o turno da 

manhã e  tarde 

Estudantes de qualquer curso da URCA que terá as seguintes 
competências: Residir no município de Missão Velha, 
preferencialmente na sede municipal, onde está situado o Centro 
de Interpretação do Geopark Araripe no município, local de 
lotação; Manter o Centro de Interpretação aberto durante os dias 
e horários previstos de funcionamento e realizar um bom 
atendimento ao público; Representar responsavelmente o 
Geopark Araripe em Missão Velha, acompanhando as atividades 
e ações no município. 

Museu de 
Paleontologia da 

URCA/GeoPark Araripe 
02 

1 vaga para o turno da 
manhã e  tarde 

Estudantes de qualquer curso da URCA que terá as seguintes 
competências: Residir no município de Santana do Cariri, 
preferencialmente na sede municipal, onde está situado o 
Museu de Paleontologia da URCA, local de lotação; Estar 
presente no Museu de Paleontologia durante os dias e horários 
previstos de funcionamento, participar das atividades e realizar 
um bom atendimento ao público e Representar responsavelmente 
o Geopark Araripe em Santana do Cariri, acompanhando as 

atividades e ações no município. 


