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ANEXO I – Cronograma
Cronograma
Datas/Prazos

Atividades

15 de março de 2022 a Inscrição on-line até as 23 horas e 59 minutos do dia 15 de
15 de abril de 2022
abril de 2022.
15 de março de 2022 a Envio da documentação até as 23 horas e 59 minutos do dia 15
de abril de 2022.
15 de abril de 2022
26 de abril de 2022

27 e 28 abril de 2022

02 de maio de 2022

Divulgação do resultado preliminar da Análise Curricular, a
partir das 17 h.

Período para solicitação de recurso – Análise Curricular

Divulgação das respostas aos recursos, do resultado final da
Análise Curricular e da convocação para a prova objetiva.

09 de maio de 2022
Prova objetiva on-line

16 de maio de 2022
Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva

19 e 20 de maio de
2022

Período para a solicitação de recurso da prova objetiva.

23 de maio de 2022

Divulgação das respostas aos recursos, do resultado final da
prova objetiva e convocação para as entrevistas.

25, 26 e 27 de maio de
2022

Entrevistas

30 de maio de 2022

Divulgação do resultado preliminar das entrevistas.

31 de maio e 01 de
junho de 2022

Solicitação de recurso da entrevista.

04 de junho de 2022

Divulgação das respostas aos recursos das entrevistas e do
resultado final do processo seletivo

06 de junho de 2022

Curso de capacitação

ANEXO II - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

II.a - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA ANALISE CURRICULAR
A prova objetiva constará de 20 (vinte) questões, cada uma com 05 (cinco) alternativas, em que somente uma
é verdadeira. Assinalar mais de uma alternativa anulará a questão. Cada questão objetiva terá o valor de 0,5
(meio) ponto.
Será desclassificado do Processo Seletivo o candidato que obtiver nota menor que 06(seis) nesta prova.

ITENS AVALIADOS

NOTA
OBSERVAÇÕES
MÁXIMA
Pontuação
Máxima

Observações

1,0

0,5
ponto/semestre

Experiência em projetos de divulgação de
ciência

2,0

0,5 ponto/ano

Experiência como tutor/mediador

2,0

1 ponto a cada
100 horas

Itens Avaliados

Experiência na área de educação formal

Experiência em execução de cursos,
treinamentos, oficinas e capacitações, na área
de divulgação científica ou educação.
2,0

0,2 pontos para
cada atividade
realizada

Participação em cursos, palestras, oficinas na
área de divulgação científica ou educação.

2,0

0,2 por atividade
participada

Experiência em atividades que envolvam
acessibilidade ou domínio da Língua
Brasileiras de Sinais – LIBRAS.

1,0

Máximo de 0,5
pontos

10 pontos
Máximo

II.b - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO OBJETIVA
A prova objetiva constará de 20 (vinte) questões, cada uma com 05 (cinco) alternativas, em que somente uma
é verdadeira. Assinalar mais de uma alternativa anulará a questão. Cada questão objetiva terá o valor de 0,5
(meio) ponto.
Será desclassificado do Processo Seletivo o candidato que obtiver nota menor que 06(seis) nesta prova.
II.c - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA

NOTA
MÁXIMA

OBSERVAÇÕES

3,0
Fluência e Comunicabilidade

Avaliada através da experiência
detalhada das atividades
apresentadas no currículo.

Motivação, razão do interesse pelas
atribuições da vaga concorrida e
expectativa em relação às atividades
executadas

Avaliada através da explanação
apresentada pelo(a)
candidato(a) sobre seu interesse
na vaga

ITENS AVALIADOS

Experiência em projetos, cursos e
congressos de divulgação científica e
experiência como
professor/tutor/mediador

Experiência em atividades que
envolvam acessibilidade

Adequação ao perfil

Máximo

3,0

2,0

0,5

1,5

Avaliada através da explicação
detalhada das atividades
desenvolvidas pelo(a)
candidato(a), com ou sem
demonstrações.
Avaliada pela explanação das
atividades desenvolvidas pelo(a)
candidato(a)
Avaliada pela consonância do
currículo do(a) candidato(a)
com os itens anteriores da
entrevista.
10 pontos

ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO
Eu
,
CPF nº.
, RG nº.
,
comprometo-me, caso selecionado e convocado, a cumprir o Programa de Capacitação, conforme explicitado
na Seção VIII do Edital de seleção pública destinado à concessão de bolsas a tutores, para atuar como
mediador (de exposição, do planetário, de robótica ou de pesquisa) do Museu Ciência e Vida, na Divulgação
Científica da Fundação Cecierj.
Outrossim, declaro ter ciência de que o descumprimento deste termo de compromisso resultará em minha
exclusão da seleção, conforme item do Edital supracitado.

(local e data)

(assinatura)

ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA RECURSO

Nome do candidato:

Modalidade de bolsa ao qual se candidatou:
(

) ID1 – 40 horas – mediação no planetário

(

) ID1 – 40 horas – mediação no planetário - surdo

(

) ID2-- 20 horas -- mediação no planetário

(

) ID1 – 40 horas – mediação de exposições

(

) ID1 – 40 horas – mediação de exposições - surdo

(

) ID2 - 20 horas -- mediação de exposições

(

) ID1 - 40 horas -- mediação de robótica

(

) ID1 - 40 horas -- mediação de robótica - surdo

(

) ID2 - 20 horas -- mediação de robótica

(

) ID1 - 40 horas -- atividades de pesquisa

À Banca Avaliadora da Seleção

Na qualidade de candidato ao processo seletivo para bolsista e formação de cadastro de
reserva da Fundação Cecierj, solicito a revisão de minha pontuação na etapa de
, sob os seguintes argumentos (a apresentação dos argumentos é
obrigatória):
(local e data)

(assinatura do candidato)

ANEXO V - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PARA A PROVA OBJETIVA

1. INSTITUTO ABRAMUNDO. Indicador de Letramento Científico. Relatório Técnico da edição 2014. São
Paulo,
2014.
Disponível
em:
http://www.ibope.com.br/ptbr/noticias/Documents/Relatorio_Final_ILC_JUL2014.pdf

2. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Escola Nacional de Ciências
Estatísticas. Coordenação de Treinamento e Aperfeiçoamento. Pesquisa Domiciliar sobre percepção e visita a
Museus. Relatório de Pesquisa. Número 22,Rio de Janeiro, 2008. Disponível em:
http://www.fiocruz.br/omcc/media/EV_Relatorio_de_pesquisa_VAMUS.pdf

3. JLEIVA CULTURA E ESPORTE. Cultura em Duque de Caxias. São Paulo, 2014. Disponível em:
http://www.jleiva.com.br/files/Duque-de-Caxias_apresentacao-final.pdf.

ANEXO VI - VALORES E MODALIDADES DE BOLSA

Incentivo à Docência, ID1 (40h), ID2 ( 20h)

Bolsa Incentivo Docência

Titulação

ID1

ID2

Graduado

R$ 1.552,00

R$ 776,00

