PROJETO AÇÃO DIGITAL - PAD
PROJETO ABC RUSSAS-CE
Travessa João de Deus, S/N, Centro, Russas-CE
CEP: 62900-000 Tel: 0XX88 3411 2243

projetoabcrussas@yahoo.com.br
www.projetoacaodigital.com.br

EDITAL Nº 005/2010 – PROJETO AÇÃO DIGITAL - RUSSAS-CE
A Coordenação do Projeto Ação Digital, usando das atribuições que confere a Portaria nº 0126/2008/PMR,
considerando o Decreto Municipal nº 030/2008/PMR o cumprimento das ações planejadas com as SECRETARIAS
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR E DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL e ainda a necessidades de dinamização do telecentro comunitário instalado na biblioteca municipal de
Russas-CE, torna público pelo presente Edital o processo de inscrição e seleção de alunos e ex-alunos do PAD
interessados em atuarem como facilitadores de acesso às tecnologias de informação e comunicação da biblioteca
municipal.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O processo de inscrição será regido por este edital e executado pela Coordenação do Projeto Ação Digital.
1.2. Os projetos inscritos serão classificados de acordo com os critérios contidos no item 05.
1.3. O regime de trabalho obedecerá à Lei nº 11.788 (lei do estágio), de 25 de setembro de 2008 com jornada semanal
de 20h.
1.4. O valor da bolsa será de R$ 241,50 (duzentos e quarenta e um reais e cinqüenta centavos).
1.5. Os alunos serão convocados de acordo com a ordem de classificação podendo escolher o turno de trabalho.
1.6. A bolsa terá vigência de 12 (doze) meses sem possibilidade de prorrogação.
2. DAS VAGAS
2.1. As vagas serão preenchidas de acordo com a necessidade da coordenação da biblioteca pública no limite máximo
de três pessoas, distribuídas da seguinte forma:

TURNO

N° DE VAGAS

Matutino

01

Vespertino

01

Noturno

01

3. DOS REQUISITOS PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO
3.1. Estar regularmente matriculando no Projeto Ação Digital-PAD ou ter concluído as atividades integrais do PAD
em anos anteriores.
3.2. O participante não poderá, de forma alguma, assumir a vaga, caso sua classificação o leve a trabalhar no horário
concorrente com o horário de aula da escola onde estuda.
3.3. Não ter outra atividade remunerada;
4. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
4.1. A inscrição será feita, exclusivamente, via presencial, na sede do Projeto ABC Russas, no período de 26/04 a
30/04 das 08h às 11h e de 14h às 17h, observando o horário local da cidade de Russas e os seguintes procedimentos:
a) Preencher integralmente o Requerimento de Inscrição com os dados solicitados.
b) Doar taxa única de R$ 5,00 em prol da I Semana de Inclusão Digital do PAD.

5. DA PONTUAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS INSCRITOS
Critério

Competência da proposta, obedecendo padrões da língua e normas técnicas do trabalho
científico.
Objetivos da proposta e capacidade de realização dos mesmos.
Metodologia de ensino proposta.

Valorização da arte e da cultura digital aplicadas ao processo de incentivo à leitura.
Criatividade da proposta e relevância da mesma no processo de estímulo à leitura e criação de textos
digitais.
Total

Pontuação
máxima
20
20
20
20
20
100

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. O interessado poderá obter informações referentes à inscrição junto à coordenação do Projeto Ação Digital,
localizada no Projeto ABC à Travessa João de Deus, S/N, Centro, Russas-CE, por meio do telefone (88) 3411-2243,
pelos seguintes e-mails: projetoacaodigital@yahoo.com.br ou pad@projetoacaodigital.com.br. ou ainda no site

www.projetoacaodigital.com.br.
6.2. A inscrição do interessado implicará aceitação das normas para a participação da seleção contidas nos
comunicados, neste edital e em outros a serem publicados.
6.3. O interessado inscrito que tiver seus projetos aprovados deverá elaborar em até 03 (três) dias úteis o cronograma
de trabalho dos 12 (doze) meses de trabalho.
6.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Projeto Ação Digital.

Russas-CE, 26 de Abril de 2010.
_____________________________________
João Paulo de Oliveira
Coordenador do Projeto Ação Digital
Portaria nº 0126/2008/PMR

ANEXO I – EDITAL Nº 05/2010/PAD

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM SELEÇÃO – EDITAL 005/2010/PAD
NOME COMPLETO

ENDEREÇO
RUA
Nº

BAIRRO
CIDADE

CEP

UF

NOME DA ESCOLA ONDE ESTUDA OU CONCLUIU

ATUALMENTE ESTÁ CURSANDO
ANO

DO

ENSINO FUNDAMENTAL

DOC. IDENTIF.

ENSINO MÉDIO

NASCIMENTO

(obrigatório, conforme Edital de seleção)

Cod. Identificador

CPF
TEL

IDADE

-

____________

-

OBS: Anexar cópia do documento de identificação.
Esta ficha NÃO deve ser anexada ao Projeto. Apenas o código identificador deverá constar no envelope.
Declaro que li e aceito todas as determinações constantes no Edital de Seleção (005/2010)

Russas-CE, ______ de ____________ de ______
_____________________________________
Assinatura do interessado

____________________________________
Responsável pela inscrição

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM SELEÇÃO DE ESTÁGIO – EDITAL 005/2010/PAD
NOME COMPLETO

NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
(obrigatório, conforme Edital de Seleção nº 005/2010)
Russas-CE, ______ de ____________ de ______
_____________________________________
Assinatura do interessado

____________________________________
Responsável pela inscrição

Seu código identificador único na seleção: ____________

ANOS

