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Edital nº 13/2019 – PROINTER/UFC 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA MADRINHA E PADRINHO 

VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA DE APOIO AO INTERCAMBISTA (PAI) DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ(UFC) 

 

O Programa de Apoio ao Intercambista (PAI) torna pública a realização de processo seletivo 

de madrinhas e padrinhos voluntários para o ano 2020, sendo destinado exclusivamente a 

graduandos e pós-graduandos da Universidade Federal do Ceará (UFC).  

 

1. Pré-requisitos 

1. Estar regularmente matriculado em qualquer curso de graduação ou pós-graduação 

da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

2. Não estar no último semestre de seu respectivo curso. 

3. Ter disponibilidade de tempo para realizar as atividades de madrinha ou padrinho 

junto ao estudante intercambista. 

 

2. Inscrições 

1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet através de formulário 

eletrônico disponível no link: 

https://docs.google.com/forms/d/1UbA2ZtZB5YPVJFDge_SKD7v7ooBoddPsp1oD6U

bjErg 

2. A inscrição eletrônica terá caráter eliminatório.  

3. O período de inscrição ocorrerá durante os dias 21 de outubro de 2019 até o dia 29 

de outubro de 2019. 

 

3. Entrevistas 

1. As entrevistas ocorrerão do dia 04 de novembro de 2019 até o dia 08 de 

novembro de 2019.  

2. A entrevista tem caráter eliminatório. 

 

4. Resultado 

1. O resultado da seleção será divulgado no dia 12 de novembro de 2019. 

 

5. Dúvidas 

1. Assume-se que todos os candidatos inscritos estão cientes e de acordo com as 

normas descritas neste edital. 

2. A ausência em qualquer uma das etapas seletivas torna o candidato inapto a 

continuar no processo de seleção. 

3. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail: ufc.pai@gmail.com. 

4. O acompanhamento do processo seletivo pode ser feito através do perfil no 

instagram @ufc.pai. 

5. Os casos especiais ou não contemplados por este edital serão resolvidos pela 

Comissão de Seleção escolhida pela Coordenação do Programa. 
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Fortaleza, 16 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

Profa. Talita Felipe de Vasconcelos 

Coordenadora de Mobilidade Acadêmica 

Pró-Reitoria de Relações Internacionais 

 

 

 


