EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA PARA
ATUAREM JUNTO AO PROGRAMA DAS OLIMPÍADAS DE QUÍMICA EM
RORAIMA
Os coordenadores do Programa Estadual das Olimpíadas de Química de Roraima, tornam
público que no período de 19 (dezenove) à 21 (vinte e um) de março de 2014, das 14h às 18h,
estarão sendo realizadas as inscrições para o processo de seleção de discentes em Licenciatura
em Química das Instituições Públicas do Estado de Roraima, para atuarem como bolsistas de
Iniciação à Docência, no projeto: Abordagem Interdisciplinar e Contextualizada por meio da
Resolução de Problemas nas Escolas de Ensino Médio em Roraima.
I.1 - OBJETIVO
A presente chamada tem por objetivo selecionar 5 (cinco) estudantes, obrigatoriamente de
cursos de Graduação em Licenciatura em Química das Instituições Públicas do Estado de
Roraima, visando, além de propiciar a prática docente para os alunos, preparar os estudantes
de ensino médio e fundamental de Roraima para participação no Projeto ABORDAGEM
INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA POR MEIO DA RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS EM QUÍMICA NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DE RORAIMA,
sob a coordenação geral do Programa Nacional Olimpíadas de Química; e com isso,
contribuir para o acesso de alunos de escolas de Roraima à Universidade. Além disso,
permitir a integração entre professores e alunos das IES e da Educação Básica da rede
fortalecendo o vínculo entre estes importantes agentes educacionais.
I.2 - INSCRIÇÕES
2.1 – Período: As inscrições serão realizadas de 19 (dezenove) à 21 (vinte e um) de março de
2014.
2.2 – Local e horário: As inscrições deverão ser realizadas no Campus do Paricarana - Bloco
V -Departamento de Química - Av cap. Ene Garcez 2314 - Bairro Aeroporto em Boa Vista,
RR.
2.3 – O pedido de inscrição far-se-á mediante a apresentação de requerimento, redigido a
próprio punho, aos coordenadores do projeto ou responsáveis designados por estes,
acompanhado do currículo, histórico escolar e comprovação de que é aluno do curso de
Licenciatura em Química.
2.4 – No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar:

a) Cópia da carteira de identidade e CPF;
b) Histórico Escolar da Universidade e Comprovante de Matrícula;
c) Currículo atualizado;
d) Email e telefone para contato;
e) Dados bancários.
I.3 – REQUISITOS PARA A SELEÇÃO DOS BOLSISTAS
1.3.1 – A classificação seguirá a ordem de notas, por meio da pontuação apresentada na
Tabela 01.
Para ser selecionado o candidato deverá:
a) Preencher, prioritariamente, os seguintes requisitos:
a.1) Alunos regularmente matriculados nos cursos de licenciatura em química e que não
estejam matriculados no último semestre do curso;
a.2) Rendimento Acadêmico de, no mínimo, igual a nota 7
a.3) Não ter reprovação;
b) Apresentar declaração de disponibilidade de tempo para a execução do trabalho de, no
mínimo, 20 horas mensais.
c) Elaborar a próprio punho uma carta de intenção aos coordenadores justificando o interesse
no projeto.
Itens
Pontuação

a.1
1,0

a
a.2
5,0

a.3
1,0

b

c

Total de Pontos

1,0

2,0

10

Obs.: Os requisitos básicos relacionados nos itens a.2 e b receberão pontuação, mas não
são critérios eliminatórios no processo de seleção, mas sim classificatórios.
I.4 – São obrigações do bolsista:
4.1 - Ter disponibilidade de 30 (vinte) horas mensais;
4.2 - Cumprir um turno de 4 horas semanais, ministrando curso, na escola conveniada;
4.3 - Cumprir 3 (horas) semanais, para preparação conjunta das atividades com os
coordenadores;
4.4 - Cumprir as atividades estabelecidas em seu plano de trabalho.
I.5 – DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 – A nomeação dos aprovados e classificados obedecerá a normas legais pertinentes, à
ordem de classificação, ao prazo de validade da seleção e às regras deste edital.
5.2 – O prazo de validade da seleção será de 8 (oito) meses, contando a partir de 1º de abril de
2014.
5.3 - Ao bolsista selecionado, será creditado pela CAPES uma bolsa mensal no valor de 400
(quatrocentos) reais, durante o tempo que permanecer no programa ou por no máximo 8 (oito)
meses, sem vínculo empregatício.

5.4 – Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação.
5.5 – Os candidatos aprovados e selecionados ministrarão aulas relacionadas aos tópicos:
Conceitos químicos fundamentais, modelos atômicos, tabela periódica, modelos de ligação
química, compostos inorgânicos, soluções, termoquímica, equilíbrio, eletroquímica, cinética
química, radioatividade, moléculas orgânicas e nomenclatura, estereoquímica,
hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, polímeros e bioquímica.
5.7 – Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação das Olimpíadas de Química em
Roraima.
5.8 – Não caberá recursos.
5.9 – O resultado será publicado no site das Olimpíadas de Química
(http://roraima.obquimica.org/) no dia 24 de março de 2014.

Boa Vista-RR, 18 de março de 2014
Coordenação
Cléria Mendonça de Moraes
Maria Lúcia Taveira
Cristiane Pereira de Oliveira
Josimara Cristina de Carvalho
Ana Maria Henrique Moniz

ANEXO I - OBQ
FICHA DE INSCRIÇÃO DE ALUNO BOLSISTA OBQ/CAPES (Preencher em letra de forma e
sem abreviatura)
DADOS PESSOAIS
Nome do candidato(a) :
Subprojeto (curso/ano) :
Data de nascimento:

Semestre matriculado:
R.G.:

Órgão emissor:

Endereço residencial:

Município:

E-mail:

Telefone:
DADOS COMPLEMENTARES

1.Você trabalha? Sim ( ) Não ( ) . Instituição:
2. Disponibilidade semanal de tempo para Estudo (E), Projeto (P) e Trabalho (T)
Manhã. Segunda(

), Terça(

); Quarta ( ); Quinta (

); Sexta (

)

Tarde. Segunda(

), Terça(

); Quarta ( ); Quinta (

); Sexta (

)

Noite. Segunda(

), Terça(

); Quarta ( ); Quinta (

); Sexta (

)

3.Participou ativamente em projetos educacionais, de extensão ou sociais? Sim( ) ; Não ( )
4.Gosta de ler? Sim ( ); Não ( ) .Tipos: ficção( ); científicos( ); técnicos(
Quantos livros leio recentemente ( ). Liste os títulos e ou autores:

); outros(

5. Por que escolheu um curso de licenciatura?

6. Após a conclusão do curso pretende seguir a careira do magistério? Sim ( ) ; Não ( )
7. Como pensa hoje a questão de ser professor?

8. Quais os maiores desafios para quem segue a careira do magistério?

Local:

Data:

/

/

Assinatura do candidato:____________________ Assinatura do responsável:
_____________________

)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO COMO ALUNO BOLSISTA NO OBQ/CAPES
Local:
Assinatura do responsável: _________________________

Data:

/

/

ANEXO II - OBQ
MODELO DE DECLARAÇÃO (digitado ou de próprio punho)

DECLARAÇÃO

Eu, _________________________________, residente e domiciliado (a) à (endereço
completo) ___________________________________________ RG ________________,
CPF _____________ declaro, para fins de inscrição na seleção para bolsistas do OBQ 2014,
que não recebe bolsa de qualquer natureza e, ainda, de que possuo tempo disponível para
dedicar-me às atividades do OBQ, por no mínimo 20 horas mensais, no período de vigência
do projeto, sem prejuízo das minhas atividades discentes regulares. Por ser expressão de
verdade, dato e assino abaixo.

Local e data

Nome e assinatura

