EDITAL DE BOLSA DE CAPACITAÇÃO/PESQUISA PARA
DESENVOLVEDOR iOS Nr 01/2020
O Coordenador do Projeto Apple Developer Academy da Universidade Católica de Brasília
(UCB) estabelece as normas e torna pública a abertura de inscrições para o concurso destinado a
selecionar candidatos para concessão de Bolsas de Capacitação para estudantes de graduação
regularmente matriculados na Universidade Católica de Brasília.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso regulamentado por este Edital visa selecionar candidatos para provimento de
vagas para a concessão de Bolsas de Capacitação/Pesquisa para Desenvolvedor iOS, vinculadas
ao Projeto Apple Developer Academy da UCB.
1.2. O concurso efetivar-se-á em 02 (duas) fases, na forma abaixo descrita:
a) PRIMEIRA FASE: Prova Técnica, de caráter eliminatório;
b) SEGUNDA FASE: Entrevista, de caráter classificatório;
1.3. Os candidatos selecionados serão contratados a partir de 18/02/2021 até 31/12/2022.
1.4. O valor da bolsa mensal é de R$1.100,00 (um mil e cem reais).
1.5. Estão disponíveis 40 (quarenta) vagas, sendo 25 (vinte e cinco) vagas destinadas
preferencialmente para estudantes matriculados regularmente no curso de Bacharelado em
Ciência da Computação da UCB. As outras 15 (quinze) vagas se destinam a estudantes
regularmente matriculados em cursos de graduação da UCB.
2. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
O estudante interessado deverá preencher os seguintes requisitos:
a) no ato da inscrição, apresentar declaração do curso de graduação da Universidade Católica de
Brasília que está matriculado;
b) estar regularmente matriculado no curso de graduação na Universidade Católica de Brasília,
cuja declaração foi apresentada no momento da inscrição (ver item a), durante todo o período de
capacitação;
c) não acumular bolsas de Iniciação Científica ou de Projetos de Pesquisa ou Extensão;
d) não ser funcionário público;
e) 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;
f) ter disponibilidade para apresentar os resultados da pesquisa sob a forma de painel ou
exposição oral em eventos técnicos ou científicos;
g) a cada trimestre o estudante deverá apresentar o comprovante de aluno regularmente
matriculado no curso de graduação da UCB, no qual estava matriculado no ato da inscrição para
o processo seletivo regulado por este Edital;
h) estar previsto para colar grau a partir de 01/12/2022.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1. O Formulário de Inscrição, disponível no site http://www.developeracademyucb.com.br/,
no link Inscrição, deverá ser preenchido até às 23:59 hs (horário de Brasília - DF) do dia
11/12/2020.
3.2. No dia da prova, o candidato deverá apresentar um documento original de identificação
com foto: carteira de identidade, carteira de motorista ou passaporte.
3.3. O candidato selecionado na primeira fase, deverá entregar os seguintes documentos no dia
da entrevista:
- Currículo Lattes;
- Histórico Escolar.

4. DA SELEÇÃO
4.1. A PRIMEIRA FASE será constituída por prova técnica 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 03 ou 04/02/2021, entre 08hs e 22Hs, 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, após o encerramento das inscrições, no site
http://www.developeracademyucb.com.br.
4.2. A SEGUNDA FASE será constituída de entrevista a ser realizada no período de
08/02/2021, 09/02/2021 e 10/02/2021, no Campus I da UCB, em horário previamente agendado,
com duração máxima de 60 minutos. Durante a entrevista serão avaliados qualitativamente o
perfil técnico e pessoal do candidato, além de atributos de criatividade e empreendedorismo. A
relação dos candidatos aptos para a segunda fase, com as respectivas data/hora e local da
entrevista, será divulgada no site http://www.developeracademyucb.com.br. Caso seja
necessário, o candidato pré-selecionado poderá ser convocado para mais de uma entrevista.
4.3. De acordo com a Resolução No 18, de 4 de Agosto de 2008, do Ministério de Ciência e
Tecnologia, o curso de Bacharelado em Ciência da Computação (BCC) da UCB é a unidade
capacitada a receber os benefícios para executar atividades de Pesquisa e Desenvolvimento nos
termos do disposto nos incisos I e II do §1o do art.11 da Lei no 8.248, de 23 de Outubro de
1991, portanto será dada preferencia aos estudantes do curso de Bacharelado em Ciência da
Computação da UCB, conforme mencionado no item 1.5 deste Edital.
5. DO RESULTADO PRELIMINAR DA SELEÇÃO:
5.1. O resultado da seleção será divulgado até o dia 11/02/2021, a partir das 18:00 hs, no site de
inscrição.
5.2. Poderão ser interpostos recursos relativos aos resultados do processo de seleção, sob
alegação de vícios de forma. Os recursos deverão ser dirigidos ao coordenador do Projeto e
depositados no Bloco N do Campus I da Universidade Católica de Brasília, no dia 12/02/2021,
no horário de 09hs às 18hs.
6. DO RESULTADO DEFINITIVO DA SELEÇÃO:
6.1. O resultado definitivo da seleção será publicado no dia 12/02/2021 às 23:59 hs.
7. REUNIÃO DE AMBIENTAÇÃO
7.1. No dia 18 de fevereiro de 2021, às 14:00 hs, ocorrerá uma reunião com os estudantes
aprovados para uma ambientação com o Projeto e início da capacitação.
Brasília, DF, 03 de novembro de 2020.
Prof Dr Eduardo Amadeu Dutra Moresi
Coordenador do Projeto Apple Developer Academy - UCB

