
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

PRÓ – REITORIA DE EXTENSÃO 

ESCRITÓRIO HABITAR 

 

CHAMADA PÚBLICA 

 

O Programa de Extensão Escritório Habitar aprovado no Edital nº 05/2018 torna público o 

Processo Seletivo de voluntários para atuarem nas ações do programa durante o ano de 2020. 

 

 APRESENTAÇÃO  

 

        O Escritório Habitar tem como principal objetivo assessorar na viabilização do acesso à 

moradia adequada à população em situação de vulnerabilidade socioeconômica, bem como 

fomentar ações para o desenvolvimento técnico-científico de profissionais e estudantes da área 

de Construção Civil na Região do Cariri. 

       O Programa vem atuando em três linhas de trabalho: 

● A primeira linha de ação do Escritório Habitar refere-se à moradia, na qual o 

programa visa à consultoria de engenharia para autoconstrutores para famílias de 

baixa renda e instituições sem fins lucrativos. Para essa, ademais, são elaborados 

Projetos de Acessibilidade e Projetos de Combate a Incêndio; 

 

● A segunda linha de ação tem por finalidade a prestação de assessoria técnica para 

famílias que desejam regularizar seus imóveis através do usucapião, com parcerias 

com os núcleos de práticas jurídicas de Instituições de Ensino Superior da Região 

do Cariri; 

 

● A terceira linha de ação visa a qualificação de estudantes e profissionais da área da 

construção civil, por meio de capacitações, minicursos e palestras com temáticas 

fundamentais ao conhecimento sobre a Construção e Projetos de Engenharia;  

 

DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO  

        Podem participar do presente processo seletivo os estudantes matriculados nos cursos de 

Engenharia Civil da Universidade Federal do Cariri. Estes devem possuir disponibilidade de 

pelo menos 12 (doze) horas semanais para realização das atividades do Programa. Os horários 

dos estudantes selecionados serão organizados segundo suas possibilidades e as necessidades 

do Escritório. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

DOS REQUISITOS 

● Engenharia Civil: os discentes do curso de Engenharia Civil inscritos no Processo 

Seletivo devem estar cursando do 4º ao 9º semestre. 
 

DAS VAGAS 

         Serão disponibilizadas 6 (seis) vagas para a equipe de trabalho do Escritório Habitar, 

distribuídas da seguinte maneira: 

● 06 (seis) vagas para Voluntários do Curso de Engenharia Civil; 

 

DAS ATRIBUIÇÕES  

        Voluntários do curso de Engenharia Civil: 

 

● Atuar no desenvolvimento e elaboração de projetos técnicos de Engenharia (Projetos 

Arquitetônicos, Elétrico, Hidrossanitário e Estrutural);  

● Realizar acompanhamento técnico e supervisão da execução dos projetos 

elaborados, em campo;  

● Auxiliar na prestação de consultoria técnica para regularização de edificações já 

existentes, com o objetivo de possibilitar a legalização dos imóveis para seus 

proprietários; 

● Planejamento e Organização dos cursos, capacitações e palestras oferecidas pelo 

Escritório Habitar;  

● Projetos de incêndio e projetos de acessibilidade; 

● Elaboração de planejamento e orçamento de obra. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

         As inscrições ocorrem entre os dias 10 e 21 de fevereiro de 2020, por meio do 

preenchimento do formulário disponível no link abaixo: 

          Deverá ser anexado o Histórico Acadêmico atualizado, um arquivo disponibilizando o 

horário no período 2020.1 e o Currículo do candidato, ambos em formato PDF. 

DO PROCESSO SELETIVO 

         O processo seletivo se dará em duas etapas, ambas classificatórias:  

 

● Análise documental: análise das informações e documentos fornecidos;  

 

● Entrevista: avaliação da aptidão do candidato à proposta do Programa sendo o 

horário e local, posteriormente, informados pelo http://escritoriohabitar.ufca.edu.br 

e pelo e-mail do candidato informado no ato da inscrição. 

 

          

http://escritoriohabitar.ufca.edu.br/


 

 
 

 

 

 

 

 

Serão levados em consideração neste processo seletivo a aptidão à proposta do Programa, 

qualificações do candidato, o horário disponível, o índice de rendimento do aluno (IRA) e a 

participação em ações e atividades do mesmo cunho. 

 

CRONOGRAMA DA SELEÇÃO  

 

Etapas Período 

1 Inscrição 10/02 a 21/02 

2 Divulgação dos candidatos aptos para a entrevista 26/02 

3 Entrevistas 27/02 e 28/02 

4 Divulgação do resultado final  01/03 

5 Entrega de documentação 02/03 

6 Início das atividades 02/03 

 

 

 CONTATO PARA DÚVIDAS  

         E-mail: escritoriohabitar.cct@ufca.edu.br 

          WhatsApp: (88) 9 9816-5188 

 

Coordenação do Programa Escritório Habitar 

Juazeiro do Norte – CE, 10 de fevereiro de 2020 
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