SELEÇÃO DE BOLSISTAS – ANEXO II
SELEÇÃO PÚBLICA DE BOLSISTAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE
RESERVA DAFUNDAÇÃO CECIERJ/CONSÓRCIO CEDERJ
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA ANÁLISE CURRICULAR, DA
ENTREVISTA E VALORES DAS BOLSAS

Modalidade TP2 – Critérios de Pontuação da análise curricular
ITENS AVALIADOS

NOTA
Máximo 1,0

OBSERVAÇÕES

1.

Experiência na área de educação formal.

2.

Experiência em projetos de divulgação de
ciência*.

Máximo 1,0

0,5 ponto/ano

3.

Experiência como tutor/mediador ou
experiência em estágios em áreas afins
com seus cursos de formação

Máximo 1,0

1,0 ponto a cada
100 horas

4.

Experiência em execução de cursos,
treinamentos, oficinas ou capacitações,
na área de divulgação cientifica ou
educação.

Máximo 2,0

1,0 pontos para
cada atividade
realizada

5.

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

Máximo 0,5

0,1 por atividade
participada

6.

Experiência em atividades que envolvam
acessibilidade.

Máximo 0,5

0,5 pontos por
atividade

7.

Cursos de idiomas e/ou LIBRAS.

Máximo 1,0

0,5 pontos por
curso

8.

Experiência e produção nas áreas de
Cinema, Letras, Artes Visuais e
Comunicação Social.

Máximo 1,5

1 ponto/ano
ou
0,5 por atividade
participada

9.

Cursos do pacote Office, cursos de
edição de vídeo, cursos de edição
gráfica.

Máximo 1,5

0,5 ponto/semestre

0,5 pontos por
curso

Modalidades ID1 e ID2 – Critérios de Pontuação da análise curricular

ITENS AVALIADOS

NOTA

OBSERVAÇÕES

Máximo 3,0

0,5 ponto/semestre

Máximo 3,0

0,5 ponto/semestre

Máximo 2,0

0,5 ponto/semestre

Experiência em exercício da profissão
1.

docente

Experiência na organização e gestão de
2.

projetos de divulgação de ciência

Experiência como tutor ou mediador de
3.

exposições

Participação em cursos, treinamentos,
0,2 ponto a cada

4.
palestras, oficinas e/ou publicações na área
Máximo 1,0

30h ou 0,2 por

de divulgação científica, museologia e/ou
publicação
acessibilidade

Fluência em inglês, libras e/ou outras
Máximo 1,0
5.

línguas.

0,5 ponto por língua

Critérios de Pontuação da Entrevista – ID1 e ID2
ITENS AVALIADOS

NOTA

Fluência e Comunicabilidade

2,0

Motivação e razão do interesse
pela tarefa proposta no edital e
expectativas em relação às
atividades

3,0

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

3,0

Adequação ao perfil e
disponibilidade para execução da
carga horária e para viajar

2,0

OBSERVAÇÕES

Avaliado
através
da
explicação detalhada das
atividades apresentadas no
currículo.

Avaliado através da Carta de
Motivação a ser entregue no
momento da entrevista e sua
respectiva explanação. A carta
deverá ser datada e assinada.

Avaliado
através
da
explicação detalhada das
atividades desenvolvidas, com
ou sem demonstrações.

Avaliação baseada nos itens
anteriores e no curriculum
vitae.

Valores das bolsas

Modalidade

PA1

ID1

ID2

Bolsa
Tutoria
Presencial
TP2

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
R$ 856,00
R$ 776,00
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
R$ 550,00

Titulação

Bolsa Produtividade
Acadêmica

Doutor Sênior
Doutor e Notório Saber
Mestre
Especialista
Graduado
Graduando

Bolsa Incentivo Docência

R$ 1.712,00

R$ 1.552,00
xxx

