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SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE 

 

Seleção de bolsistas para Lecionarem em Projeto Pré-Técnico e Pré-

ENEM 2014 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 

 

1. Objetivo do Programa Pré-Técnico e Pré-ENEM 

A Superintendência de Políticas para a Juventude – SuPJ – órgão da Secretaria 

de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH – tem como objetivo 

defender e promover os direitos da juventude do Estado do Rio de Janeiro, através da 

articulação dos atores estatais e não estatais, da promoção dos temas relacionados à 

juventude dentre os responsáveis por sua implementação na estrutura governamental, e 

da conscientização e intercâmbio com a população para incentivar a participação da 

sociedade civil na formulação de políticas públicas nessas áreas. Para tal, a SuPJ 

desenvolve uma série de projetos e programas. 

Partindo desses princípios, o Programa Pré-Técnico e Pré-ENEM tem como 

objetivo fundamental facilitar o acesso às Instituições de Ensino Médio e Técnico e às 

de Ensino Superior com reconhecida reputação no campo da educação, com ênfase nas 

entidades públicas, reduzindo a desigualdade que cerca os jovens brasileiros do ponto 

de vista da formação acadêmica e profissional. 

 

1. Sobre o contrato: 

a. O vínculo estabelecido será de bolsista, não se trata de estágio 

supervisionado. Ao final do contrato o bolsista receberá uma 

declaração, que poderá ser usada inclusive para complementação das 

horas de Atividades Acadêmicas Científico-Culturais (AACC). 

b. O contrato tem vigência datada até Dezembro de 2014, podendo 

ser prorrogado caso haja necessidade; 
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c. O bolsista pode ser desvinculado do programa a qualquer 

momento caso não cumpra com suas funções especificadas nesse 

edital e esclarecidas durante o processo de admissão; 

d. O valor da bolsa auxílio é de R$700 reais acrescidos de R$57,50 

de auxílio-passagem; 

e. Cada candidato pretendente à bolsa deve ter disponíveis 20 (vinte) 

horas semanais, as quais podem ser cumpridas inclusive aos sábados; 

f. Os candidatos deste processo seletivo devem manter vínculo ativo 

com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em 

quaisquer campi; o candidato será considerado eliminado caso tenha 

a matrícula trancada. 

 

2. Das atribuições dos bolsistas: 

a. A função do bolsista é ministrar o conteúdo para o qual foi 

selecionado a turmas preparatórias para provas de ingresso em 

escolas públicas de Ensino Médio e Técnicas e para o ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio); 

b. É de inteira responsabilidade do bolsista o planejamento e a 

revisão dos conteúdos, os planos de aula de sua disciplina, o conteúdo 

a ser transmitido, o preenchimento dos documentos pedagógicos e o 

comprometimento com o papel a ser desempenhado; 

c. É obrigação do bolsista participar das reuniões de planejamento, 

avaliação e aperfeiçoamento em dias e horários estabelecidos pela 

coordenação pedagógica. 

 

3. Dos locais e horários de trabalho e do público alvo: 

a. Os locais de trabalho onde os bolsistas atuarão como professores 

preparatórios são os Centros de Referência da Juventude (CRJ) 

localizados nas comunidades de Cidade de Deus (Rua José de 

Arimateia, nº80), Complexo do Alemão (Av. Central s/n, Teleférico 

Estação Alemão), Manguinhos (Av. Dom Hélder Câmara, nº 1184), 

Jacarezinho (Largo do Cruzeiro, s/n), Vila Paciência (Rua São 



           

3 

 

Gomário, s/n) e na cidade de Duque de Caxias (Rua Frei Fidélis, s/n 

– Centro). 

b. O público alvo varia entre alunos de 14 e 16 anos com pretensões 

de estudar em Centros Federais, Colégio Pedro II, Escolas técnicas 

estaduais, entre outras instituições; assim como alunos concluindo ou 

que já tenham concluído o Ensino Médio e estejam em busca de uma 

vaga no Ensino Superior; 

c. É importante esclarecer que o bolsista pode atuar em quaisquer 

das seis unidades, mas não necessariamente em todas. Isto dependerá 

do arranjo de horários propostos e acordados entre o próprio bolsista 

e a coordenação pedagógica. 

d. Os horários definidos para a atuação do bolsista serão os mesmos 

ao longo de todo o ano letivo de 2014. 

4. Das vagas e do processo seletivo: 

a. As bolsas aqui ofertadas são para os cursos preferencialmente de 

licenciatura nas seguintes áreas: 

DISCIPLINA 

Biologia 
Espanhol 

Física 
Geografia 

História 
Informática 

Matemática 

Português 
Química 

Sociologia 
 

b. O candidato deve preferencialmente estar matriculado entre o 4º e 

o 7º período no primeiro semestre de 2014; 

c. O processo constará das seguintes etapas: 

I: Análise de currículo, ficha de inscrição e carta de intenção na qual 

o candidato deverá expor, em poucas linhas, os motivos pelos quais 

deve ser aprovado e porque se interessou pela vaga. Os modelos 

desses documentos se encontram no Anexo I. 
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II: Entrevista e prova didática, em local e horário a serem definidos 

pela equipe da coordenação pedagógica.  

d. O currículo, a ficha de inscrição e a carta de intenção devem ser 

enviados para o e-mail: crj.pedagogico@gmail.com. Quaisquer 

outras dúvidas também devem ser tiradas via o endereço 

eletrônico acima. 

e. Os contatos serão feitos somente por e-mail. O candidato que por 

qualquer motivo não responder e/ou não comparecer a qualquer 

etapa do processo de seleção será automaticamente eliminado, 

não havendo possibilidade de reagendamento. 

f. Cronograma: 

Etapa Data 

Envio de currículo 13 a 19 de janeiro 

Resultado da análise de currículo e 
agendamento das entrevistas 

21 e 22 de janeiro 

Entrevistas A partir de 23 de janeiro 

Resultado Final 31 de janeiro 

Início das atividades 3 de fevereiro 
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Anexo I: Ficha de Inscrição 

 

Nome Completo 

Nascimento 

Graduação (em curso) 

Endereço Completo Cidade /UF 

Telefones de Contato: Endereço Eletrônico  

Documento de identidade CPF 

 

Disciplina pretendida dentre as ofertadas no edital 
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Anexo II: Carta de Intenção 

 

Escreva por quais motivos se interessou em participar como bolsista do projeto e porquê 

você é o melhor candidato para a vaga. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


