
 

 
A ARQJR por meio deste edital realizará processo seletivo para escolha de Diretores 

e Vice-diretores de acordo com as seguintes instruções:  
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 
1.1 O processo seletivo será realizado na UEPB- Campus V, em João Pessoa/PB. 

 
1.2 A presente seleção visa o preenchimento das vagas dos cargos dentro do prazo 

de validade previsto neste Edital. 
 

1.3 As vagas ofertadas estão no quadro a seguir: 
 
CARGO VAGA 
Diretor de Marketing  01 
Vice-Diretor de Finanças 01 
Vice-Diretor de Pesquisa e 
Desenvolvimento  

01 

Vice-Diretor de Projetos 01 
Vice-Diretor de Marketing 01 
 

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  
 

2.1 Os cargos destinam-se, exclusivamente, aos estudantes a partir do SEGUNDO 
período regularmente matriculados, com frequência regular no curso de 
ARQUIVOLOGIA da Universidade Estadual da Paraíba.  
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 Não haverá taxa de inscrição. 
 

3.2 As inscrições ficarão abertas de 05 a 09 de MAIO de 2014, através do link: 

ej.arqjr@gmail.com 
 

3.3  O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas 
informações prestadas no ato da inscrição. O candidato que preencher com 
dados incorretos, ou fizer quaisquer declarações falsas, inexatas ou, ainda, não 
possa satisfazer todas as condições estabelecidas neste edital, terá cancelada sua 
inscrição, tendo, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes. 
 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
 



4.1 O processo seletivo acontecerá as 18:00 horas do dia 13 de MAIO de 2014, 
o local será informado por e-mail mediante a confirmação da inscrição do 
candidato, a seleção consiste em 3 etapas eliminatórias que buscam mapear o 
perfil dos candidatos. São elas: 

 
• Avaliação do Currículo 
• Prova Escrita  
• Entrevista Individual  
 

 
5. DO RESULTADO  
 

5.1 O resultado oficial do processo seletivo será divulgado no site do curso de 
arquivologia www.arquivologiauepb.com.br, até o dia 18 de MAIO DE 2014.  

 
6.INFORMAÇÕES BÁSICAS DA ARQJR  
 

6.1. A ARQJR é uma associação civil sem fins lucrativos, composta por alunos 
da comunidade acadêmica de Arquivologia.  O seu objetivo é possibilitar aos 
estudantes à oportunidade de aprimoramento do conteúdo aprendido em sala de 
aula, possibilitando-lhes a resolução de problemas práticos através do 
engajamento numa organização. Atualmente, no processo de desenvolvimento 
de criação visualizando participação dos alunos interessados no incremento 
profissional durante o seu período de formação.  
 
6.2. A ARQJR oferece uma experiência para a vida, em um ambiente que 
favorece o desenvolvimento pessoal e profissional, o relacionamento com 
professores e empresários, a autonomia e a busca pelas melhores alternativas 
para a tomada de decisão.  Além disso, a ARQJR reúne colaboradores de 
campos de conhecimento, idades e semestres distintos para atuar em equipe, 
proporcionando aos alunos de graduação desafios em pesquisa e planejamento 
para empresas reais.  
 
6.3. Ao trabalhar na ARQJR os integrantes podem participar de outros núcleos 
simultaneamente, bem como realizar outro trabalho ou estágio desde que não 
interfira no horário e na produtividade dos projetos da ARQJR.  
 
6.4. Por se tratar de uma associação civil sem fins lucrativos e por ser um 
trabalho de caráter voluntário, não oferecemos remuneração financeira, 
ocorrendo somente à compensação de despesas ligadas à realização dos projetos, 
como deslocamento e materiais ligados à execução do mesmo, logo após a 
consolidação da ARQJR.  
 

A inscrição implicará, por parte do candidato, conhecimento e aceitação das 
normas contidas neste Edital. 

 
João Pessoa, Maio de 2014. 

ARQJR 


