Edital Nº 39/2019 – PROEXT
SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTIFICA PARA ATUAR NO PROJETO +CASAS DA INOVAÇÃO
a abertura
de inscrições para a seleção de bolsistas para atuar no projeto ”+Casas da

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

1. DO PROJETO
A Casa da Inovação foi instituída pela Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, através do Decreto nº 11.395,
de 08 de agosto de 2018, para atuar no fomento a ações para a inclusão social e a inserção produtiva
da população, incentivando o desenvolvimento sustentável no município de Nova Iguaçu. O Projeto
+Casas da Inovação, em sua atual fase é realizado através da parceria entre a UFRRJ e a Prefeitura da
Cidade de Nova Iguaçu, sob os auspícios do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações. O projeto visa o atendimento de crianças, adolescentes e idosos, garantindo
prioritariamente o acesso de deficientes, pessoas em situação de vulnerabilidade social e da
população atendida pelas ações de assistência social do município. A atuação conjunta da UFRRJ e da
Prefeitura visa expandir geograficamente a capacidade de atendimento das ações para áreas
periféricas do município, fomentando vocações econômicas locais e a melhoria da qualidade de
vida, principalmente de populações em situação de extrema pobreza, baixa renda e
vulnerabilidade social.
2. DOS FINS

de ações de difusão de conhecimento
científico e tecnológico”.

3. DAS INSCRIÇÕES
Os candidatos deverão escanear
editais.proext.2019@gmail.com
Documentos necessários para Inscrição:
A – Ficha de Inscrição preenchida (Anexo I)

os

documentos

e

enviar

para

o

e-mail

B - Carta justificando a participação no projeto em diálogo com a sua trajetória acadêmica (uma
página), relatando seu interesse e adequação do perfil em participar do projeto.
C – Currículo (pode ser currículo vitae ou modelo lattes da plataforma CNPq disponível em
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio ) com documentos comprobatórios;
D - Entrega de declaração de matrícula e histórico acadêmico;
No dia da entrevista (seleção) os documentos deverão ser entregues impressos.
4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A seleção de bolsistas para o projeto será realizada com base em:

- Avaliação do currículo, com pontuação de 0 (zero) à 10 (dez), conforme os critérios estabelecidos
no Barema (Anexo II);

- Entrevista individual com os candidatos, com data e horário previamente agendados. A análise das
entrevistas terá pontuação de 0 (zero) à 10 (dez), de acordo com os critérios estabelecidos no
Barema (Anexo II).
Serão aprovados candidatos com média igual ou superior a 7,0 (sete), considerando-se a avaliação do
currículo e a entrevista. A classificação se dará na ordem decrescente, sendo considerado como
primeiro colocado, aquele que obtiver a maior nota final.
Os candidatos aprovados que não forem classificados para assumir a bolsa inicialmente, estarão
automaticamente compondo uma lista de espera para assumir a vaga imediatamente, em caso de
desistência ou desligamento de um bolsista anteriormente classificado, sem que haja um novo
processo seletivo.
5. DAS VAGAS, PERFIL E VALOR DA BOLSA
Estão previstas para este edital 40 vagas para a l u n o s d e g r a d u a ç ã o , regularmente matriculados em
Instituições de Ensino Superior da Baixada Fluminense, os quais deverão atuar 20 horas semanais no projeto (6
horas em atividades práticas) e 14 em atividades de pesquisa e orientação sob supervisão), conforme a Tabela
a seguir:

Nível
Bolsista
Iniciação
Científica

de

Bolsista de
Iniciação
Cientifica

Número
de
Meses de atuação no
vagas e local de Perfil
projeto
atuação
5 vagas pra atuar Estar cursando ensino 6 meses
superior
com
na Casa de
disponibilidade
para
Inovação no
trabalhar com idosos,
Guandu
jovens e crianças. Ter
interesse em aprender
e 2 vagas para
de
atuar na Casa de linguagem
programação.
Inovação Nova
Era, totalizando 7
vagas
Estar cursando curso de 6 meses
2 vagas (1 para
Guandu e 1 para graduação
com
Nova Era),
disponibilidade
para
totalizando 2
trabalhar com idosos,
vagas
jovens e crianças na área
pedagógica.

O valor da bolsa é de R$ 400,00, conforme Tabela de bolsas de Iniciação Científica do CNPq e da
FAPUR. As bolsas são de 6 meses com possibilidade de prorrogação por mais 6 meses.
6. DO CRONOGRAMA
Evento
Data
Lançamento do Edital
20/09/2019
Inscrições
20/09/2019 a 26/09/2019
Homologação das Inscrições
27/10/2019
Recursos e resultado final
30/10/2019
Seleção (entrevistas)*
01/10/2019
Resultado parcial e recursos
02/10/2019
Início da bolsa e entrega dos documentos
04/10/2019
*As entrevistas serão no Campus da UFRRJ de Nova Iguaçu considerando o feriado em Seropédica.
7. DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletiv39o será realizado por uma comissão portaria pela Pró-Reitoria de Extensão da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
8. DO CANCELAMENTO DABOLSA
O não cumprimento dos compromissos expressos no termo de responsabilidade da bolsa poderá
acarretar o cancelamento da bolsa;
O afastamento do bolsista por mais de 10 dias implicará em cancelamento imediato da bolsa.
9. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A inscrição docandidatoimplicará noconhecimento eaceitação dasnormase condições estabelecidas
neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento;
Serão eliminados os candidatos com documentação incompleta;

Aos solicitantes classificados que não atendam aos requisitos ou prazos estipulados no Edital, deve ficar
claro que a Comissão de Processo Seletivo se reserva o direito de dar prosseguimento à chamada da
lista de espera;
Os casos omissos serão definidos pela comissão julgadora.

Prof. Roberto Lelis PróReitor de Extensão
Profª Gabriela Rizo
Pró-Reitora Adjunta de Extensão

EDITAL Nº 39/2019
ANEXO I
Este formulário deverá estar devidamente colado na parte externa do envelope quando da
inscrição. O envelope deve conter em seu interior todos os documentos exigidos pelo o edital.
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA BOLSISTA
NOME:
ENDEREÇO:

INSTITUIÇÃO:

MATRÍCULA (quando se aplicar):

E-mail:

Telefone:

Aérea da bolsa
Disponibilidade
( ) Bolsista de IC com disponibilidade para ( ) 2ª. feira pela manhã ( ) 2ª. feira pela tarde
trabalhar com idosos e crianças e aprender ( ) 3ª. feira pela manhã ( ) 3ª. feira pela tarde
linguagem de programação.
( ) 4ª. feira pela manhã ( ) 4ª. feira pela tarde
( ) Bolsista de IC com disponibilidade para ( ) 5ª. feira pela manhã ( ) 5ª. feira pela tarde
trabalhar com crianças, jovens e idosos na área ( ) 6ª. feira pela manhã ( ) 6ª. feira pela tarde
pedagógica e administrativa.
( ) Sábado
( ) Casa de Inovação Guandu
( ) Nova Era

Edital nº 39/2019

BAREMA PARA ANÁLISE DO CURRÍCULO E ENTREVISTA – ANEXO II

CURRÍCULO

Critérios
Média Aritmética
50,0 a 60,0 – 1,0 ponto
61,0 a 70,0 – 1,5 ponto
A partir de 71,0 – 2,0 pontos
Participação em eventos
(máximo 4)
0,5 cada evento
Experiência comprovada de
acordo com o perfil da bolsa
desejada

Pontuação
2,0

2,0
2,0

Proficiência em programação
(qualquer linguagem)
Publicação de textos completos
em anais, artigos em periódicos
e capítulos de livros

2,0
1,0

1,0

Cursos de
Capacitação/qualificação
segundo a vaga da bolsa
ENTREVISTA

Itens
Capacidade de expressão
verbal,
explicitando
claramente ideias sobre
seu interesse na bolsa
Capacidade
de
expressão
verbal,
explicitando
sua
trajetória
acadêmica,
articulada a seu
currículo
Defesa do interesse
Disponibilidade

Pontos adquiridos

Pontuação
3,0

3,0

2,0
2,0

Pontos adquiridos

