UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
LABORATÓRIO DE PESQUISA MULTIMEIOS

EDITAL DE SELEÇÃO
PROJETO – CRID: UMA PROPOSTA DE COMUNIDADES DIGITAIS RURAIS
O Laboratório de Pesquisa Multimeios da Faculdade de Educação da UFC seleciona
coordenadores e bolsistas para atuarem no Projeto CRID: Uma proposta de comunidades
digitais rurais, conforme discriminação abaixo:
 Período de Inscrição: 09 a 28 de fevereiro de 2015;
 Inscrição: envio da ficha de inscrição para o e-mail crid@multimeios.ufc.br
1. Processo de Seleção
O processo seletivo dar-se-á de acordo com as seguintes etapas:
 Inscrição;
 Entrevista;
 Entrega de documentações necessárias;
 Curso de Formação;
2. Pré-requisitos por área de atuação:
2.1 GRADUADOS
2.1.1

Perfil 1 – Grupo de Formação de Gestores

 Conhecimento em Computação e experiência em implantação de sistemas Content Management System (CMS) e Learning Management Systems (LMS);
 Conhecimento em editoração de vídeos;
 Conhecimento básico em hardware;
 Ter disponibilidade para viagens aos Assentamentos Rurais selecionados pela equipe técnica do Projeto durante a semana e/ou aos fins de semana durante a
execução do projeto, de acordo com escala;
 Demonstrar capacidade de liderança, comunicação, experiência e a formação especializada;
2.1.2

Perfil 2 – Grupo de EAD
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 Conhecimento em Educação a Distância (EaD) e Gestão de ambientes Learning
Management Systems (LMS);
 Conhecimento básico em hardware;
 Ter disponibilidade para viagens aos Assentamentos Rurais selecionados pela equipe técnica do Projeto durante a semana e/ou aos fins de semana durante a
execução do projeto, de acordo com escala;
 Demonstrar capacidade de liderança, comunicação, experiência e a formação especializada;

2.1.3

Perfil 3 - Grupo de Inclusão Digital

 Experiência em projetos e/ou atividades de Inclusão Digital (ID);
 Conhecimento ou experiência em atividades assistidas por computador no âmbito da Informática Educativa;
 Conhecimento básico em hardware;
 Ter disponibilidade para viagens aos Assentamentos Rurais selecionados pela equipe técnica do Projeto durante a semana e/ou aos fins de semana durante a
execução do projeto, de acordo com escala;
 Demonstrar capacidade de liderança, comunicação, experiência e a formação especializada;
2.1.4

Perfil 4 - Grupo de Informática Educativa

 Experiência em projetos e/ou atividades de Inclusão Digital (ID);
 Conhecimento ou experiência em atividades assistidas por computador no âmbito da Informática Educativa;
 Conhecimento básico em hardware;
 Ter disponibilidade para viagens aos Assentamentos Rurais selecionados pela equipe técnica do Projeto durante a semana e/ou aos fins de semana durante a
execução do projeto e de acordo com escala;
 Demonstrar capacidade de liderança, comunicação, experiência e a formação especializada;
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2.2 GRADUANDOS
 O aluno (a) deve estar devidamente matriculado (a) em Instituição de Ensino Superior Pública ou Privada, reconhecida pelo MEC;
 Ter disponibilidade para viagens aos Assentamentos Rurais selecionados pela equipe técnica do Projeto durante a semana e/ou aos fins de semana durante a
execução do projeto, de acordo com escala;
 Experiência ou conhecimento em pelo menos (02) duas das seguintes opções:
o
o
o
o
o
o

Educação a Distância (EaD);
Informática Educativa (IE);
Inclusão Digital;
Web rádio / Web TV;
Editoração de vídeos;
Gestão em implantação de sistemas - Content Management System (CMS)
e Learning Management Systems (LMS);
o Conhecimento básico em hardware;
o Resolução de problemas a distância;
3. Requisitos de Inscrição
3.1

Envio da ficha de inscrição para o e-mail crid@multimeios.ufc.br;

3.2

Poderá inscrever-se o interessado que satisfaça as seguintes condições:

 Ter disponibilidade para viagens aos Assentamentos durante a semana e/ou aos
fins de semana durante a execução do projeto, de acordo com escala (como é um
projeto de extensão da UFC, as faltas às aulas serão abonadas);
 Ter disponibilidade de 20 (vinte horas semanais) dedicadas ao projeto (requisito
para todas as vagas);
 Participar de Curso de Formação, antes do início das atividades em campo e ter
avaliação satisfatória após sua conclusão;
 Apresentar interesse em aprender a manusear computadores e demais equipamentos e/ou softwares a serem utilizados no projeto;
 Inscrever-se em apenas 1 (uma) área de atuação.
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3.3
Após a etapa de inscrição e entrevista os candidatos selecionados terão que
apresentar e assinar os documentos abaixo listados.
CHECK LIST
1. Cópia recente do histórico acadêmico;
2. Currículo Lattes atualizado com foto;
3. Comprovação de experiência prática ou formação teórica na área escolhida para atuação;
4. Cópia do CPF;
5. Cópia da Carteira de identidade (ou documento que a substitua);
6. Assinatura do Termo de Confidencialidade do Laboratório de Pesquisa Multimeios;
7. Assinatura do Termo de Compromisso do CNPq.

4. Disposições Finais
 A inscrição dos candidatos implica na aceitação dos termos deste Edital;
 A seleção é aberta para alunos universitários de Instituições de Ensino Superior
Públicas e Privadas, reconhecidas pelo MEC;
 O (A) candidato (a) selecionado (a) deve ter disponibilidade para viajar na semana e/ou fins de semana para os Assentamentos Rurais selecionados pela
equipe Técnica do Projeto;
 O (A) candidato (a) selecionado (a) assinará termos de compromisso e confidencialidades específicos;
 Serão exigidas 20 (vinte) horas semanais no Laboratório de Pesquisa Multimeios reservado para estudos e pesquisas;
 Serão providenciadas ajuda de custo e transporte nas viagens do Projeto;
 O (A) candidato (a) concludente não terá bolsa;
 A bolsa terá duração de até 24 meses, e seus valores estão de acordo com as tabelas de bolsa do CNPq;
 Necessário ter conta corrente pessoal no Banco do Brasil;
 Casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador-Geral do Projeto.
Fortaleza, 09 de fevereiro de 2015.

______________________________
PROF. HERMÍNIO BORGES NETO
Coordenador-Geral do Projeto
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CRONOGRAMA DE SELEÇÃO
DIVULGAÇÃO DO EDITAL
INSCRIÇÕES
ENTREVISTAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÕES
DIVULGAÇÃO DA PRÉ-SELEÇÃO
TREINAMENTO
RESULTADO FINAL
IMPLANTAÇÃO DA BOLSA

09 de fevereiro de 2015
9 a 28 de fevereiro de 2015
3 a 6 de março de 2015
9 de março de 2015
10 a 20 de março de 2015
(período da tarde)
25 de março de 2015
Abril de 2015
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FICHA DE INSCRIÇÃO
1. Dados Pessoais
*Nome completo:
*Curso:
*Universidade/ Faculdade:
*Matrícula:

*Semestre:

*Ano de início do curso:

*Ano de provável conclusão:

Nascimento:
*CPF:

*Identidade:

*Endereço
*Cep:
*Telefone para contato: ( ) ________ (operadora: _______)
*E-mail:

2. Informativo – ATENÇÃO!
Na entrevista os candidatos selecionados terão que apresentar os documentos abaixo listados.
CHECK LIST






Cópia recente do histórico acadêmico;
Currículo Lattes atualizado com foto;
Comprovação de experiência prática ou formação teórica na área escolhida para atuação;
Cópia do CPF;
Cópia da Carteira de identidade (ou documento que a substitua);

3. De forma sucinta, justifique seu interesse em participar do projeto e relate alguma experiência na área escolhida (até 15 linhas).
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