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Edital nº 09/2018/PROEXT - Retificado 
 
 

A Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ 

torna público o lançamento do presente Edital e convoca os discentes matriculados nos 

cursos de graduação presenciais da UFRRJ a participarem do processo de seleção 

pública, para concessão de 9 vagas de BOLSISTAS de tutor de disciplina e formação 

de cadastro de reserva, para atendimento às atividades realizadas no 

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS E INTERINSTITUCIONAIS, 

NO PROJETO “CURSO PREPARATÓRIO PARA O ENEM - ÉTHOS”, campus 

Nova Iguaçu. A base legal são as diretrizes estabelecidas nesse edital e na Deliberação 

nº 13, de 27 de fevereiro de 2012, que regulamenta o acúmulo de bolsas da UFRRJ. 

Os bolsistas aprovados serão financiados com recursos institucionais da UFRRJ e 

estarão vinculados ao Departamento de Relações Comunitárias e Interinstitucionais 

DRCI/PROEXT. 

 

1. DO NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, VALOR E PERÍODO DE 

VIGÊNCIA DA BOLSA 

 

1.1.  Distribuição das vagas: 

Disciplina Número de vagas 

Espanhol 1 

Geografia 1 

História 1 

Matemática 1 

Português 1 



Inglês 1 

Biologia 1 

Física 1 

Química 1 

 

1.2. Carga Horária 

a) A bolsa terá carga horária de 16 horas semanais, distribuídas em atividades de: 

aulas, plantões, planejamento e orientação pedagógica. 

b)  É necessário que o candidato tenha disponibilidade de 3 tardes durante a 

semana para o desenvolvimento das atividades previstas. 

 

1.3. Valor da bolsa 

a) O valor da bolsa será de R$ 400,00. 

 

1.4. Vigência da bolsa 

a) A vigência da bolsa institucional será de seis (6) meses, iniciando-se no mês de 

junho de 2018, com término previsto para o mês de novembro de 2018 

 

2. CONDIÇÕES PARA SE CANDIDATAR ÀS BOLSAS 

Será considerado apto a participar do processo seletivo, o estudante que preencher aos 

seguintes critérios: 

a) Ser estudante regular e ativo, preferencialmente, dos cursos de graduação em 

licenciatura da UFRRJ; 

b) Estar cursando a partir do 4º período com, no mínimo, 60 créditos concluídos; 

c) Apresentar carga horária disponível de 16 horas; 

d) Não possuir outra modalidade de bolsa acadêmica (PIBID, PIBIC, PROIC, 

Monitoria, Extensão, PET e afins), exceto bolsa ou auxílio de caráter 

estritamente assistencial, que não exija carga horária de trabalho obrigatória. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES DOS BOLSISTAS 

a) As inscrições presenciais serão feitas nos campi Seropédica e Nova Iguaçu, 

dependendo para qual área o candidato se inscreva, de acordo com as 



informações disponibilizadas abaixo. 

Área pretendida 
Campus de inscrição 

presencial 

E-mail para inscrição 

não presencial 

Espanhol, 

Geografia, 

História, 

Matemática, 

Português. 

NOVA IGUAÇU 

Local: Sala da Secretaria do 

Curso Pré-Enem Éthos (número 

104), situada no Prédio da Pós-

Graduação do Instituto 

Multidisciplinar-UFRRJ, de 

segunda à sexta (exceto 

feriados), das 14h às 18h 

ufrrj.ethos@gmail.com 

Biologia, Física, 

Inglês e Química 

SEROPÉDICA 

Local: Sala 67, Pavilhão 

Central (P1), de segunda à 

sexta-feira (exceto feriados) das 

14h às 16h 

pre.ufrrj@gmail.com 

 

b) Prazo: 07 a 14 de maio de 2018. 

c) Documentação: 

Inscrição presencial: a documentação deverá ser entregue em envelope lacrado 

identificado com a ficha de inscrição (ANEXO I) devidamente preenchida. O 

candidato deverá indicar para qual vaga/disciplina concorrerá. 

 

Inscrição por e-mail: toda a documentação (inclusive a ficha de inscrição) precisa 

ser anexada ao e-mail em arquivo único (formato PDF), que deve ter como assunto 

o nome da vaga para qual concorre e a área. Ex: “Tutor de Disciplina – 

Matemática”. 

 

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

 
a) Cópia do documento de Identificação  

b) Curriculum Vitae (não é necessário o Lattes) 

c) Comprovação das informações contidas no Curriculum Vitae 

d) Cópia da grade de horário do período 

e) Cópia do histórico escolar atualizado 

f) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

g) Cópia do comprovante de conta corrente em nome do próprio estudante, sendo 

vedada a indicação de contas do tipo: salário e poupança. Caso o candidato 

não possua conta corrente, sua abertura e comprovação poderão ser 

mailto:ufrrj.ethos@gmail.com
mailto:pre.ufrrj@gmail.com


providenciadas após sua aprovação neste processo seletivo. 

 

5. ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA 

5.1.  Tutor de disciplina: 

a) Elaborar o Programa da disciplina e realizar aulas, plantões e outras 

atividades didáticas sob a orientação da coordenação pedagógica e em 

horários pré-estabelecidos; 

b) Elaborar material didático-pedagógico e organizar provas simuladas 

utilizados no curso preparatório; 

c) Participar das reuniões de planejamento pedagógico programada pelos 

coordenadores do projeto; 

d) Participar da organização e da realização das atividades interdisciplinares 

(aulas especiais, trabalhos de campo, oficinas, etc.) e contribuir com a 

atualização do conteúdo das mídias sociais do projeto; 

e) Elaborar relatório anual das atividades pedagógicas realizadas na disciplina; 

f) Ter assiduidade e pontualidade com todas as atividades do projeto;  

 

6. PROCESSO DE SELEÇÃO 

Todas as etapas do processo de seleção serão eliminatórias. 

 

6.1. Tutor de disciplina: 

 
A seleção se dará em três etapas.  
 

a) Análise de currículo – peso 1;  

b) Entrevista – peso 1;  

c) Prova didática – peso 2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Itens avaliados na seleção 

 

6.2.1. Currículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. Entrevista 

Itens de avaliação Pontuação 

Capacidade de expressar bem as experiências 

relatadas no currículo da autocrítica à aula dada 
12,5 pontos  

Justificativa do interesse pelo projeto  12,5 pontos 

Conhecimento e domínio técnico da área de 

atuação, inclusive tecnologicamente 
12,5 pontos 

Organização das ideias 12,5 pontos 

Total de pontos Máximo de 50 pontos 

 

a) A entrevista ocorrerá imediatamente após a realização da prova didática 

 

6.2.3. Prova didática 

Itens de avaliação Pontuação 

Abordagem de ideias centrais do ponto sorteado 12,5 pontos 

Uso adequado do tempo 12,5 pontos 

Uso adequado do material didático 12,5 pontos 

Organização na exposição dos conteúdos 

(introdução, desenvolvimento e conclusão) 

12,5 pontos  

 

Total de pontos Máximo de 50 pontos 

 

a) A Prova Didática terá duração de até 20 minutos, devendo o candidato ministrar 

aula diante da Banca Examinadora sobre um dos 5 temas indicados em lista a ser 

publicada em 16/05.  

b) Dentre os 5 temas indicados, a Banca Examinadora promoverá, na presença do 

Itens de avaliação Pontuação 

 Média do desempenho acadêmico no último 

período letivo no Curso de Graduação 

(Coeficiente de Rendimento - CR) 

De 0,0 a 4,9 = 0,0  

De 5,0 a 7,0 = 3,0  

De 7,0 a 9,0 = 6,0  

De 9,0 a 10,0 = 10,0  

Experiência em curso Preparatório para o 

ENEM 
15 pontos 

Modalidade do curso de graduação 
Licenciatura=15,0 

Bacharelado=10,0 

Participação em projetos de ensino, pesquisa ou 

extensão (por semestre de atividade)  

2,0 cada  

(Máximo 10 pontos)  

Total de pontos Máximo de 50 pontos 



candidato, o sorteio de dois deles, e o candidato escolherá um entre os dois 

sorteados, sobre o qual ministrará sua aula. 

c) Ao longo da Prova Didática, o candidato poderá utilizar material de consulta. 

d) Na Prova Didática, a Banca Examinadora avaliará os itens expostos no Edital de 

abertura do Processo Seletivo (6.2.3), levando também em consideração para a 

nota final os seguintes critérios: 

i. Dinamismo e desenvoltura na apresentação do conteúdo do tema 

sorteado; 

ii. Desempenho do candidato em sala de aula quanto à postura física 

e ao uso de materiais didáticos; 

iii. Utilização e adequação de exemplos relacionados ao tema da 

aula. 

e) Os (as) candidatos (as) a Tutor (a) de Disciplina do Pré - Enem 2018 que 

apresentarem seus planos de aula serão pontuados. 

 
7. CRONOGRAMA 

 

Evento Data 

Divulgação do Edital e Inscrições 07 a 14/05/2018 

Divulgação da lista dos candidatos com o 

dia, horário e local para a realização das 

entrevistas e prova didática, além dos pontos 

de prova para o planejamento da aula. 

16/05/2018 a 

05/06/2018 

Realização da prova didática e entrevistas 21/05/2018 a 

08/06/2018 

Resultado final 12/06/2018 

Assinatura do Termo de Compromisso (sala 

69 do P1/PROEXT) e período para 

planejamento das atividades 

13 a 15/06/2018 

Início das aulas do curso 18/06/2018 

 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. Os candidatos terão a garantia de total sigilo relativo a todas as informações 

prestadas.  

8.2 A simples entrega da documentação requerida para inscrição não garante 



aprovação nesta seleção, devendo o candidato seguir as instruções constantes no 

presente edital.   

8.3. Toda e qualquer situação pendente deve ser encaminhada à Coordenação do 

Curso Preparatório para análise.  

8.4. Os casos não previstos neste Edital deverão ser apreciados e definidos pela 

PROEXT ou por instância superior. 

 

 

  

Seropédica, 05 de junho de 2018. 
 
 
 

Gabriela Rizo 

Pró-Reitora Adjunta de Extensão



ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

EDITAL Nº 09/2018/PROEXT 

 

TUTOR DE DISCIPLINA 

 

NÃO PREENCHER ESTE CAMPO Nº DA INSCRIÇÃO ___| ___| ___| / 2018    

 

NOME: 

___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

RG: ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   ÓRGÃO EXPEDIDOR: ___|___|___ / ___|___ 

CPF: ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___ 

CURSO: ___________________________________ 

MATRÍCULA: ___|___|___|___|___|___|___|___|___ 

ENDEREÇO (AV., RUA, ALAMEDA, TRAVESSA, PRAÇA, ETC): 

___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

NÚMERO: ___|___|___|___|___   COMPLEMENTO: ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

BAIRRO:   ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

CIDADE: ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|               UF: ___|___| 

CEP: ___|___|___|___|___| - ___|___|___|   

TELEFONE FIXO: (___|___|) ___|___|___|___| - ___|___|___|___|  

TELEFONE CELULAR: (___|___|) ___|___|___|___|___| - ___|___|___|___| 

ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

DISCIPLINA:  

(    )BIOLOGIA; (    ) ESPANHOL; (    ) FÍSICA; (    ) GEOGRAFIA; (    ) HISTÓRIA;  

(    ) INGLÊS;     (    ) MATEMÁTICA;      (    ) PORTUGUÊS;   (    ) QUÍMICA; 

 

RECIBO 

Recebi de ______________________________________________________________________ 

o envelope de inscrição, conforme edital nº 09/2018/ PROEXT.  

Seropédica, ____ de _____________ de 2018. 

Assinatura: _____________________________________________________ 



 

 

 

 

 
  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

Rodovia BR 465 Km 7, Pavilhão Central- sala 67 
Seropédica/RJ, CEP:23890-000 

Telefone: (21) 2681-4691 

 
 

ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE ENTREVISTAS E PROVAS DIDÁTICAS 
 

Edital nº 09/2018/PROEXT – Tutor de Disciplina - RETIFICADO 
 
Em virtude da paralisação provocada pela greve dos caminhoneiros, foi necessário remarcar a data das provas didáticas de algumas áreas 
 
I – TEMAS DA PROVA DIDÁTICA 
 
Provas no campus Seropédica 

 

Área Data, horário e local Tema da Prova Didática Ordem de Apresentação 

Biologia 
08/06/2018, às 09:00h, Anexo I do 
ICBS.  

 
1. Processo de especiação. 
2. Síntese de proteína. 
3. Fotossíntese. 
4. Sucessão ecológica. 
5. Sistemática filogenética. 
 

Rafaela Fontes da Silva 
Mateus Tomás Anselmo Gonçalves 

 
 
 
 
 
 
 
 



Provas no campus Nova Iguaçu 
 

Área Data, horário e local Tema da Prova Didática Ordem de Apresentação 

 Geografia 

 
07/06/2018, das 14:00 às 16:00h, 
sala: buscar informações na sala 

do Pré-enem IM. 

 
1. Modernização da agricultura no Brasil: suas 

consequências sociais e ambientais. 
2. Os desafios da segurança alimentar 

brasileira: Em se plantando tudo dá? 
3. Dilemas metropolitanos: mobilidade urbana 

ou deslocamento de mão de obra? 
4. As bacias hidrográficas como importante 

unidade de estudo para o planejamento rural 
e urbano. 

5. Metropolização e ilhas de calor: 
características e propostas de mitigação. 

 

Marlon Maia Cabral 
Lara de Araújo Luzente  
Gênesis de Souza Chagas  
Jônatas Dias dos Santos 

Matemática 
06/06/2018, às 16:00, sala 303, 
bloco de informática IM. 

 
1. A circunferência e seus elementos, na 
geometria analítica 
2.Função Modular. 
3.Triângulos e seus elementos, na geometria 
euclidiana. 
4. Funções Trigonométricas 
5. Números Complexos 

Mateus dos Santos Rodrigues 
Pedro Felipe Souza Araújo  
José Roger de Oliveira Gomes 
Vinicius Ferreira da Silva Marcelino  
André Luís da Cunha Monteiro 

História 

07/06/2018, das 16:00 às 17:00h, 
sala: buscar informações na sala 

do Pré-enem IM. 
 

 
1. Europa na passagem da Idade Média para 

a Idade Moderna: transformações políticas, 
econômicas e culturais. 

2. As transformações na Europa nos séculos 
XVIII e XIX. 

3. Os fascismos na Europa nas décadas de 
1920 a 1940. 

4. A escravidão indígena e africana no Brasil 
Colonial. 

5. A dinâmica social no Brasil da segunda 
metade do século XIX. 

 

Felipe Barboza Mandato 
Felipe Bicalito da Silva 

 
Pró-Reitoria de Extensão 

Seropédica, 05 de junho de 2018 


