SELEÇÃO DE BOLSISTAS – ANEXO I
SELEÇÃO PÚBLICA DE BOLSISTAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE
RESERVA DAFUNDAÇÃO CECIERJ/CONSÓRCIO CEDERJ
PROGRAMA/ÁREA/ PERFIL DO CANDIDATO x VAGAS

Programas/Área

Perfil

Cineclube CEDERJ Perfil do candidato:
O(a) candidato(a) deve possuir acesso à internet, ter
desenvoltura para falar em público e se identificar
com as atividades de Cineclube CEDERJ. O(a)
candidato(a) deve ter interesse pela concepção e
pela realização de atividades multidisciplinares;
dinamismo para trabalhar em equipe; habilidade para
manipular equipamentos de projeção audiovisual;
domínio de programas como Word e Excel. Esperase que o candidato tenha habilidade para se
comunicar com professores e estudantes e que vá a
unidades escolares realizar atividade de divulgação
do Cineclube CEDERJ.

Unidade
Início imediato:
Duque de Caxias – 1
São Gonçalo – 1
Paracambi – 1
Piraí – 1
Angra dos Reis - 1
Cadastro de reserva:
Aprovados, seguindo a
classificação e após o
preenchimento das vagas
para início imediato para
cada unidade

Pré-requisito:
Ser graduando em qualquer área de conhecimento
com matrícula ativa em instituição de ensino superior
reconhecida pelo MEC.

Praça da Ciência
Itinerante

Perfil do candidato / Pré-requisito:

Cadastro de Reserva:

Formação nas áreas e níveis indicados nas
especificações das vagas. É obrigatória a
disponibilidade para atender a carga horária
semanal e viajar pelo interior do estado durante a
semana e eventualmente nos fins de semana.
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, espírito de equipe e
facilidade de comunicação no atendimento ao
público.

20 vagas ID1 – graduação
em
Matemática
com
especialização na área ou
áreas afins; 20 vagas ID2
–
graduação
em
Matemática e áreas afins;
20 vagas ID1 – graduação
em Química e áreas afins;
20 vagas ID2 – graduação
em
Química
com
especialização na área ou
áreas afins; 20 vagas ID1
– graduação em Biologia e
áreas afins; 20 vagas ID1
– graduação em Biologia
com especialização na
área ou áreas afins ; 20
vagas ID 1 – graduação
em Física com

especialização na área ou
áreas afins ; 20 vagas ID 2
– graduação em Física e
áreas afins ; 20 vagas ID2
– graduação em Artes
com especialização na
área ou áreas afins; 20
vagas ID2– graduação
nas áreas de Ciências
Biológicas, da Saúde ou
áreas afins (para enfocar
o tema Sexualidade) com
especialização na área ou
áreas afins; 20 vagas ID2
– graduação em Geografia
com especialização na
área ou áreas afins.

Caravana da
Ciência

Cadastro de Reserva:
Perfil do candidato / Pré-requisito:
Formação nas áreas e níveis indicados nas
especificações das vagas. É obrigatória a
disponibilidade para atender a carga horária
semanal e viajar pelo interior do estado durante a
semana e eventualmente nos fins de semana.
Desenvoltura para falar em público e identificação
com atividades de divulgação científica e 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, flexibilidade
e vontade de aprender

50 vagas ID1- graduação
em qualquer área de
formação com
especialização em
Divulgação
Científica,
Ensino de Ciências ou
áreas afins; 50 vagas ID1
para
Graduação
em
Astronomia, Física ou
áreas
afins
com
especialização
em
Divulgação
Científica,
Ensino de Ciências ou
áreas afins para atuar no
Planetário; 50 vagas para
bolsa ID 1- graduação em
qualquer área de
formação; 50 vagas para
bolsa ID2 - graduação em
qualquer área de
formação.

