SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO CENTRO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SELEÇÃO PÚBLICA DE BOLSISTAS DA FUNDAÇÃO CECIERJ
A FUNDAÇÃO CENTRO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FUNDAÇÃO CECIERJ realizará seleção de
bolsistas, nível médio (graduando) e nível superior, de acordo com a tabela de
bolsas da LEI Nº 5805, publicada no DOERJ de 20 DE AGOSTO DE 2010, para
preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva, para bolsistas, junto
às atividades pedagógicas de Divulgação Científica no âmbito da Fundação
CECIERJ, processo E-26/61.813/2012.

Todas as instruções e informações pertinentes a este processo seletivo estão
disponíveis
no
site
da
Fundação
CECIERJ/Consórcio
CEDERJ,
www.cederj.edu.br.
I – DA VALIDADE DA SELEÇÃO
Este processo de seleção terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da
divulgação dos resultados, podendo este prazo ser prorrogado por igual período a critério
da Fundação CECIERJ.
O resultado do processo seletivo será divulgado no site da Fundação CECIERJ e a
validade da presente seleção pública contará a partir da data da publicação no DOERJ

II– DAS CARACTERÍSTICAS DA FUNÇÃO:
Atuar nas diversas ações de divulgação de ciência nos projetos desenvolvidos
pela instituição para o desenvolvimento das seguintes atividades: mediação de
exposições no âmbito dos diversos projetos da instituição, elaboração e execução
de oficinas tanto no âmbito da formação continuada de professores como também
relacionadas com as exposições; elaboração de conteúdos de exposições em
temas de interesse da instituição; tutoria presencial em cursos de curta duração;
tutoria presencial em projetos de divulgação científica instituicionais. O bolsista
tem a função de facilitar a interação do visitante com a exposição respondendo
aos questionamentos apresentados e auxiliando nas suas necessidades com
respeito à exposição. O bolsista poderá atuar também no receptivo com a
atribuição de receber o grupo que chega para a visitação, fornecer as explicações
iniciais sobre as exposições e encaminhar o grupo até a exposição para a qual ele
estiver agendado. O bolsista poderá atuar elaborando oficinas e executando-as,
além de elaborar conteúdo para as exposições ou cursos de interesse
instituicional.
O bolsista poderá ainda atuar junto aos demais projetos
instituicionais como facilitador promovendo maior divulgação e acesso do público
aos projetos.

Regime de trabalho – 20h ou 40h.

III - DAS INSCRIÇÕES
1. Da condição para inscrição para as vagas para nível médio (graduandos): estar
cursando até o 7º período do nível superior em qualquer área de conhecimento.
2. Da condição para inscrição para as vagas para graduados e pós-graduados: ter
diploma de nível superior em qualquer área de conhecimento ou diploma de pósgraduação especialização, mestrado, doutorado, concedido por instituição
reconhecida pelo MEC.
3. Do período para as inscrições: o período para as inscrições é de 06 de agosto à
13 de agosto de 2012.
4. Do procedimento para a inscrição:
a) A inscrição deverá ser feita exclusivamente via internet, por meio do
preenchimento da ficha de inscrição, no site da Fundação CECIERJ/Consórcio
CEDERJ: www.cederj.edu.br ou http://200.156.70.19/bolsaDivulgacaoCientifica/ .
ATENÇÃO: AS INFORMAÇÕES COM RESPEITO AO CURRICULUM VITAE
DEVERÁO SE COLOCADAS NA FICHA DE INSCRIÇÃO
NO ESPAÇO
REFERENTE À EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL.
b) Ao final do preenchimento “on-line” da ficha de inscrição, o candidato verá na
tela a ficha de inscrição com as suas informações e numerada, garantida da
inclusão das informações prestadas no banco de dados do processo seletivo.
c) Essa ficha de inscrição deverá ser impressa pelo candidato quando o mesmo
terminar de preencher todos os dados. A mesma servirá como comprovante de
inscrição e de curriculum vitae, ou seja, ela será sua confirmação de inscrição
neste processo seletivo. A ficha de inscrição deve permanecer em poder do
candidato, para que seja apresentada todas as vezes que solicitada nas etapas
subseqüentes do processo seletivo.
4. São condições para inscrição conhecer e estar de acordo com as exigências
contidas nestas instruções.
5. Caberá ao candidato total responsabilidade pelo correto preenchimento da
ficha de inscrição, bem como as informações fornecidas.
6. A inscrição no presente processo seletivo implica o conhecimento e a tácita
aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, das quais o
candidato não poderá alegar desconhecimento, em hipótese alguma.
7. As inscrições serão gratuitas.

IV – DAS VAGAS
São oferecidas 56 vagas destinadas ao atendimento imediato da demanda e 521 vagas
para formação de cadastro de reserva.

Projeto CARAVANA DA CIÊNCIA – centro de ciências itenerante composto por
uma carreta adaptada para ser uma sala de exposição, diversos equipamentos
interativos, planetário inflável e duas tendas infláveis.
Atribuições do bolsista: fazer a tutoria/mediação dos equipamentos interativos
expostos, auxiliar aos técnicos do projeto na montagem e desmontagem da
infraestrutura do projeto no local da atuação, colaborar com organização das
turmas que visitam a caravana da ciência (recepção e despedida dos alunos e
professores), contribuir com a arrumação do material no início e final do dia,
participar das reuniões de capacitação, realizar as sessões de planetário
(reservado aos bolsistas previamente selecionados para o planetário), contribuir
para a boa gestão do projeto.
Vagas:
4 vagas para bolsa ID1,
4 vagas ID2 (graduado, especialista, mestre ou doutor - 20h),
7 vagas TP2 (graduando 20h)
Cadastro de reserva 75 vagas (20 vagas para ID1, 20 vagas para ID2 e 35 vagas
para TP2).
Pré-requisitos: Graduandos, graduados, especialista, mestre, doutor ou
equivalente preferencialmente nas áreas de Física, Biologia, Química ou
Pedagogia. É imprescindível que possuam disponibilidade para viajar pelo interior
do estado durante a semana e eventualmente nos fins de semana. Desenvoltura
para falar em público e se identifiquem com atividades educativas voltadas para
grande número de pessoas. É desejável que tenham interesse pela concepção e
realização de atividades multidisciplinares. Dinamismo para trabalhar em equipe,
facilidade de comunicação no atendimento ao público.
Projeto PRAÇA DA CIÊNCIA ITINERANTE – projeto de capacitação de
professore por meio de oficinas com material de fácil acesso.
Atribuição dos bolsistas: oferecer as oficinas de capacitação aos professores que
recebem o projeto, providenciar todo o material necessário para o
desenvolvimento das oficina com antecedência, promover a dinâmica de
necessária para que haja uma boa integração do grupo durante a capacitação,
desenvolver novas oficinas, participar das reuniões de equipe.
Vagas:
4 vagas para bolsa ID1,
16 vagas ID2,
Cadastro de reserva 100 vagas (20 vagas para ID1 e 80 vagas para ID2).

Pré-requisito: ser graduado, especialista, mestre, doutor ou equivalente em:
Biologia (5 vagas para contratação imediata e 25 para formação de cadastro de
reserva); Física (4 vagas para contratação imediata e 20 para formação de
cadastro de reserva); Química (3 vagas para contratação imediata e 15 para
formação de cadastro de reserva); Geografia ou Geologia (1 vaga para
contratação imediata e 5 para formação de cadastro de reserva); Matemática (2
vaga para contratação imediata e 10 para formação de cadastro de reserva);
Belas Artes (2 vagas para contratação imediata e 5 para formação de cadastro de
reserva); Astronomia ou área afim para atuar no planetário (1 vaga para
contratação imediata e 5 para formação de cadastro de reserva); Qualquer
formação da área da saúde, para enfocar o tema sexualidade (2 vagas para
contratação imediata e 10 para formação de cadastro de reserva).
Obrigatória disponibilidade, às quartas feiras a partir de 13h, quintas e sextas
feiras o dia inteiro, para viagem, com pernoite, semanalmente, em trabalho
itinerante nos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Desejável experiência no
Magistério para a área pretendida, além de experiência comprovada em trabalho
de Educação Continuada para Professores do Ensino Fundamental e alunos dos
Cursos de Formação de Professores, experiência comprovada em Mediação em
Atividades de Divulgação Científica, habilidade no manuseio e construção de
material experimental da área pretendida e espírito de equipe, facilidade de
comunicação no atendimento ao público.

Projeto CINECLUBE – projeto que tem como objetivo promover a criação de um
ambiente cultural nos pólos do Consórcio Cederj por meio da exibição de filmes
selecionados.
Atribuições do bolsista: fazer a divulgação do projeto no pólo e seu entorno a fim
de atrair público para as exibições, cuidar da exibição dos filmes nos dias e
horários previstos, receber e enviar os filmes de acordo com a orientação da
coordenação, zelar pelo bom uso dos equipamentos do projeto.
Vagas: Total de 5 bolsas ID2 para implantação imediata para atuação nos pólos
Duque de Caxias (Museu Ciência e Vida), Rocinha, Piraí, São Gonçalo e São
Fidélis, além de 97 vagas para formação de cadastro de reserva.
Pre-requisito: Ser graduando, aluno do Consórcio CEDERJ, de qualquer curso
oferecido no pólo de interesse; necessário ter interesse por cinemas e atividades
culturais.

Projeto VER CIÊNCIA – Circuito CECIERJ – mostra de filmes de ciência no
âmbito da mostra nacional VER CIÊNCIA.

Atribuição do bolsista: cuidar do acervo do projeto, manter o site atualizado com
todo o acervo disponível, promover o empréstimo dos filmes para as escolas e
demais instituições interessadas garantindo o recebimento e devolução dos
mesmo adequadamente.
Vagas:
1 vaga para bolsa ID1 (1 vaga para implantação imediata e 5 para formação de
cadastro de reserva)
10 vagas para bolsa ID2 para formação de cadastro de reserva
Pré-requisito: graduação, especialização, mestrado, doutorado ou equivalente
preferencialmente em áreas das ciências ou cinema, para atuar em elaboração e
desenvolvimento de projetos de divulgação e educação científica.

Projeto MUSEU CIÊNCIA E VIDA – museu de ciências interativo localizado no
município de Duque de Caxias.
Atribuição do bolsista: atuar como tutor/mediador junto às exposições temporárias
do museu, contribuir para a boa recepção dos visitantes, garantir a unidade e
controle dos grupos escolares durante a visitação, zelar pelo patrimônio do
museu, contribuir com as pesquisas de público executadas no museu.
Vagas:
10 vagas para bolsa TP2 para implantação imediata e 200 vagas para formação
de cadastro de reserva.
Pré-requisito: ser aluno de curso universitário regularmente matriculado, ter
dinamismo para trabalhar em equipe, facilidade de comunicação no atendimento
ao público e conhecimento acerca dos temas gerais e atuais de interesse da
Ciência.
Demais projetos de Divulgação de Ciência
(Espaços da Ciência – centros de ciência no interior do estado que tem como
objetivo despertar o gosto pela ciência no público visitante e promover um local de
lazer e educação na região e FECTI-Feira de Ciência Tecnologia e Inovação do
Estado do Rio de Janeiro – feira de ciências que envolve trabalhos de pesquisa
desenvolvidos por alunos sob a orientação de um professor no ambiente escolar,
aberto a alunos do 6º ao 9º ano e ensino médio. Os trabalhos são inscritos na
feira, em diversas categorias, passam por uma seleção e são exibidos na mostra
que ocorre no final do ano, quando são escolhidos os melhores trabalhos em cada
uma das categorias).
Atribuição do bolsista: contribuir para o desenvolvimento para o desenvolvimento
de atividades oferecidas no espaços de ciência, contribuir para o desenvolvimento
de mostras ou pequenas exposições para exibição nesses espaços, produzir
conteúdo para essas exposições, atuar como tutor/mediador nas exposições
interativas em exibição nos espaços, colaborar com o processo de inscrição dos
trabalhos na feira, auxiliar o atendimento das demandas de informações que

surgem no site da feira, contribuir com a divulgação dos resultados em cada uma
das etapas da feira, colaborar com a logística da mostra de trabalhos.
Vagas:
3 vagas para bolsa ID1 para implantação imediata e 12 para formação de cadastro
de reserva;
2 vagas para bolsa PA1 para implantação imediata e 6 para formação de cadastro
de reserva;
6 vagas para bolsa ID2 para formação de cadastro de reserva;
10 vagas para bolsa TP2 para formação de cadastro de reserva.
Pré-requisito: Bolsas PA1 – ser professor ou pesquisador vinculado a instituição
pública de ensino e pesquisa, ter mestrado, doutorado ou equivalente em qualquer
área do conhecimento; Bolsas ID1- graduação especializacão, mestrado,
doutorado ou equivalente em qualquer área do conhecimento; Bolsas ID2 estar
cursando graduação em qualquer área do conhecimento; Bolsa TP2 - ser aluno do
Consórcio CEDERJ dos cursos de Biologia, Física ou Química.
Os valores de cada modalidade de bolsa está listado na tabela abaixo.
Modalidade

Titulação

Bolsa
Produtividade
Acadêmica

Bolsa Incentivo Docência

Bolsa
Tutoria
Presencial

PA1

ID1

ID2

TP2

Doutor Sênior

R$ 2.099,00

R$ 3.356,00

R$ 1.678,00

xxx

Doutor e Notório
Saber

R$ 1.691,00

R$ 2.684,00

R$ 1.342,00

R$ 550,00

Mestre

R$ 1.472,00

R$ 2.148,00

R$ 1.074,00

R$ 550,00

Especialista

xxx

R$ 1.712,00

R$ 856,00

R$ 550,00

Graduado

xxx

R$ 1.552,00

R$ 776,00

R$ 550,00

Graduando

xxx

xxx

R$ 275,00

R$ 550,00

V – DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A avaliação será feita em duas etapas: análise curricular (eliminatória) e entrevista
(classificatória).
a) Na Análise de currículo serão considerados diplomas de cursos de graduação e pósgraduação(stricto e lato sensu) diretamente relacionados com a área escolhida e com
reconhecimento devidamente atestado pelo MEC. Além dos diplomas, serão
consideradas ainda as declarações de conclusão de curso emitidas pelas universidades

certificadoras. Serão também consideradas a experiência no exercício da profissão
docente, a experiência prévia como professor e tutor e na formação continuada de
professores, efetivamente comprovadas no dia da entrevista. Os documentos
comprobatórios do curriculum deverão se apresentados no momento da entrevista.
Critérios de Pontuação do Currículo:
ITENS AVALIADOS
GRADUAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO
MESTRADO
DOUTORADO
Experiência exercício
da profissão docente
Experiência projetos
de divulgação de
ciência
Experiência como
tutor/mediador

NOTA
2,0
2,5
4
5
Máximo
2,0
Máximo
2,0

OBSERVAÇÕES
será computada
apenas a pontuação
referente ao maior
título
0,25 ponto/semestre

Máximo
1,0

Mínimo de 100 horas

0,25 ponto/ano

b) Concluída a análise curricular será publicado no site da Fundação Cecierj,
www.cederj.edu.br, o resultado da mesma e a consequente convocação para a
entrevista.
Critérios de Pontuação da Entrevista:

ITENS AVALIADOS
Fluência e
Comunicabilidade
Razão do interesse
pela tarefa proposta
no edital e
expectativas em
relação às atividades
Adequação ao perfil
Experiência prévia em
projetos de divulgação
de ciência –
explicação detalhadas
das atividades
desenvolvidas com ou
sem demonstrações.

VI - DO PROCESSO DE SELEÇÃO

NOTA
2,0
1,0

2,0
5,0

OBSERVAÇÕES

1. O processo de seleção será conduzido pela Vice-Presidência Científica da
Fundação CECIERJ, que coordenará as atividades.
2. O resultado da análise curricular será divulgado no dia 20 de agosto de 2012.
3. O período de entrevistas será de 21 a 24 de agosto de 2012. O local e a data de
cada entrevista será divulgado exclusivamente no site da Fundação, no dia 20 de
agosto de 2012, a partir das 17h.
4. A seleção constará de análise de currículo (eliminatória) e entrevista
(classificatória).
4.1 A análise de currículo será feita baseada nas informações fornecidas no ato
do preenchimento da ficha de inscrição. As informações serão comprovadas no
ato da entrevista por meio da apresentação dos documentos comprobatórios junto
com a ficha de inscrição impressa e a cópia de documentos de identificação, CPF,
comprovante de residência e histórico escolar.
Somente as atividades comprovadas serão avaliadas e poderão fazer parte da
nota final atribuída ao candidato. O candidato que não comprovar as
informações do currículo será eliminado do processo seletivo.
4.1.1- Na análise de currículo serão consideradas as atividades e experiências do
candidato juntamente com a função a ser desempenhada.
4.2. A entrevista constará de um exame oral do candidato e terá como finalidade
permitir uma avaliação complementar das suas qualificações acadêmicas,
abordando seu currículo e suas aspirações.
4.2.1. Para a entrevista, os candidatos selecionados deverão se apresentar com
os seguintes documentos:
a. Identificação Civil e CPF
b. Comprovante de que está em dia com as obrigações eleitorais e, em caso do
candidato do sexo masculino, em dia com as obrigações militares.
c. Declaração de próprio punho de não ter contrato de trabalho rescindido por
justa causa em nenhuma instituição pública do Estado do Rio de Janeiro.
d. Documentos comprobatórios do curriculum junto com a ficha de inscrição
impressa.
e. Comprovante de residência
f. Histórico escolar, para os graduandos
g.Declaração de matrícula.

VII – Da Capacitação
Os projetos Caravana da Ciência, Museu Ciência e Vida requerem capacitação
que será marcada após concluído o processo seletivo.

VIII – DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
1. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota final igual ou superior
a 6,0 (seis), fruto da média entre a nota da análise curricular e a nota da
entrevista.
2. Ocorrendo igualdade de nota final de classificação, o desempate será definido
considerando-se os critérios, na seguinte ordem:
• maior nota na entrevista;
• maior nota na análise do currículo;
• maior idade.
IX - DO RESULTADO
Os candidatos que participaram do processo de seleção deverão procurar o
resultado final deste processo seletivo, exclusivamente, no endereço
www.cederj.edu.br, no dia 28 de agosto de 2012, a partir das 17h.
Não haverá comunicação do resultado por qualquer outra via.
X– DA OUTORGA DA BOLSA
A Fundação CECIERJ / Consórcio CEDERJ convocará, a partir de 28 de agosto
de 2012, através de lista publicada no site da Fundação CECIERJ
(www.cederj.edu.br), os candidatos selecionados para outorga de bolsa, de acordo
com as necessidades da Fundação CECIERJ, obedecendo estritamente à ordem
de classificação. A convocação poderá ser feita por partes, ou seja, bolsas de
implantação imediata e bolsas do cadastro de reserva.
1. É vedada a acumulação de bolsa no âmbito da lei 5.805 de 20 de agosto de
2010, ressalvada a hipótese de TP1 com TP2.
2. A não apresentação do candidato convocado na primeira capacitação,
correlacionada com o item VII, poderá implicar desistência da vaga e consequente
eliminação da seleção, devendo a Fundação CECIERJ / Consórcio CEDERJ
convocar o próximo candidato da lista, seguindo rigorosamente a ordem de
classificação.
3. Para a outorga da bolsa, é imprescindível a declaração de matrícula do curso
de nível superior até o dia 28 de agosto de 2012.
4. A bolsa terá duração de 12 (dose) meses, podendo ser renovada dependendo
da necessidade da Fundação e de avaliação de desempenho, conforme consta no
termo de outorga.

5. A assinatura do Termo de Outorga da bolsa acontecerá nos dias 29 à 31 de
agosto de 2012, no horário comercial, na coordenação do projeto, a saber:
Caravana da Ciência, Demais projetos da Divulgação Científica e Ver Ciência Rua da Ajuda 5, 16º andar Departamento de Recursos Humanos;
Praça da Ciência Itinerante Rua Visconde de Niteroi, 1365 Mangueira
Museu Ciência e Vida – Rua Ailton da Costa – s/n Jardim 25 de agosto – Duque
de Caxias / RJ;
Cine Clube – no pólo de interesse.

XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inexatidão das declarações, irregularidades de documentos ou outras
irregularidades constatadas no decorrer do processo, ou posteriormente, eliminará
o candidato, anulando-se todos os atos decorrentes da sua inscrição.
2. Será excluído da seleção, o candidato que:
• Deixar de entregar os documentos comprobatórios exigidos no parágrafo VI - DO
PROCESSO DE SELEÇÃO, item 4.2p.1, na hora da entrevista.
• Preencher com dados incorretos ou inverídicos a ficha de inscrição.
3. Todas as convocações e avisos referentes à prova e aos resultados serão
divulgados, exclusivamente, no site da Fundação CECIERJ / Consórcio CEDERJ,
www.cederj.edu.br.
4. Não será admitida a realização da entrevista fora dos locais e horários
designados previamente.
5. É de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento de informações e a
atualização de seu endereço residencial durante o processo de seleção, não se
responsabilizando a Fundação CECIERJ por eventuais prejuízos que possam
sofrer o candidato em decorrência de informações incorretas ou insuficientes.
6. Os itens destas instruções poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser
respeito, ou até a data da realização da entrevista correspondente, circunstância
que será comunicada no site da Fundação CECIERJ (www.cederj.edu.br).
7. A aprovação do candidato na seleção não implicará a obrigatoriedade da sua
admissão, cabendo à administração da Fundação CECIERJ o direito de aproveitar
os candidatos de acordo com as suas necessidades, observada a ordem
classificatória.
8. Não haverá nenhuma comunicação individual do resultado das etapas do
processo seletivo, cabendo a cada candidato procurar os resultados no site da
Fundação CECIERJ (www.cederj.edu.br).

9. Os casos omissos serão resolvidos pela Fundação CECIERJ, no que tange à
realização da seleção.
10. A Fundação CECIERJ não se responsabiliza por pedidos de inscrição via
internet não recebidos devido a fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência dos dados, ocasionados por falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação ou qualquer outro motivo que
impossibilite a conclusão com êxito do pedido de inscrição ou da confirmação de
participação no curso.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 2012.
Prof. Carlos Eduardo Bielschowsky
Presidente da Fundação CECIERJ

