
INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO SELETIVO PARA OS  
ESTUDANTES CANDIDATOS ÀS VAGAS DE DESENVOLVEDORES : 

1.O Processo Seletivo  efetivar-se-á em 02 (duas) fases, na forma abaixo descrita:  
• PRIMEIRA FASE: Será constituída por prova escrita no valor total de trinta 

pontos. Os conteúdos incluem: Raciocínio Lógico; Lógica de Programação; 
Linguagem C e Orientação a Objetos (Conceitos de classes, objetos e 
propriedades). A prova, que terá a duração máxima de duas horas, será 
realizada nos dias 05 ou 06/10/2018, entre 08hs e 19Hs, no Campus da UCB 
em Taguatinga, em local a ser definido. A relação dos candidatos com seus 
respectivos dia e local de prova serão divulgados no dia 02/10/2018 no site 
http://www.bepiducb.com.br; 

• SEGUNDA FASE: Entrevista, de caráter classificatório, a ser realizada no 
período de 09/10/2018 a 11/10/2018, no Campus de Taguatinga da UCB, em 
horário previamente agendado, com duração máxima de 20 minutos. 

2. Os candidatos selecionados serão contratados a partir de 01/02/2019 até 
31/12/2020. 

3. O valor da bolsa mensal é de R$1.100,00 (um mil e cem reais). 

4. Estão disponíveis  40 (quarenta) vagas. 

5. A capacitação será realizada a partir de 01/02/2019 até 31/12/2020. 

6. Requisitos:  
• Realizar a inscrição através do preenchimento do Formulário de Inscrição, 

disponível no site http://www.bepiducb.com.br, no link Inscrição, até às 
23:59 hs (horário de Brasília - DF) do dia 30/09/2018; 

• Estar regularmente matriculado em qualquer curso de graduação da 
Universidade Católica de Brasília; 

• Estar previsto para colar grau a partir de 01/12/2020; 
• Ter disponibilidade de 20 horas semanais, de 2ª a 6ª-feira em horário 

vespertino, das 14 às 18hs, para se dedicar às atividades do projeto, a 
serem desenvolvidas no Bloco N do Campus I da Universidade Católica de 
Brasília em Taguatinga – DF. 

7. Do resultado preliminar da Seleção: 
• O resultado preliminar da seleção, após o período de interposição de 

recursos, será publicado no dia 31/10/2018, a partir das 18hs, no site de 
inscrição. 

8. Do resultado definitivo da Seleção:  



• O resultado definitivo da seleção será publicado no dia 06/12/2018 após a 
apresentação, pelos candidatos constantes da lista preliminar, da 
Declaração de Aluno Regular fornecido pela Universidade Católica de 
Brasília; 

• No dia 06/12/2018 até às 23:59hrs será apresentada a lista definitiva dos 
alunos aprovados. 


