EDITAL PROEX 01/2016 – Seleção de bolsistas para ações aprovadas pela PROEX em 2016
ADITIVO XXII
ANEXO III - 22 Dançando no campus
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
•
Controle da frequência dos participantes das atividades de cada projeto aderido ao programa,
sendo que a chamada é feita de forma presencial e gerida em planilhas de responsabilidade dos bolsistas;
•
Gestão das informações relativas aos eventos, oficiais ou não oficiais de todos os projetos, como:
as oficinas de dança oferecidas, as atividades de divulgação e apresentação de participantes realizadas e
qualquer outra participação dos projetos em eventos realizados por qualquer órgão;
•
Ministrar atividades de dança, quando comprovada habilidade e preparo para tal, e auxiliar os
ministrantes dos projetos durante as atividades presenciais;
•
Auxiliar na organização de qualquer evento proporcionado pelos projetos do programa, como a
realização de inscrições, organização dos locais para a execução e outras tarefas relacionadas;
•
Auxiliar na confecção dos relatórios finais dos projetos do programa.
•
Executar qualquer tarefa de necessidade dos projetos e do programa quando requisitadas pelos
coordenadores.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por três meses (outubro/novembro/dezembro)
Requisitos para a candidatura:
Estar regularmente matriculado.
Perfil do candidato:
Necessário:
•
Habilidade para trabalho em equipe;
•
Habilidade para executar as tarefas relativas ao trabalho dos bolsistas, descrito anteriormente;
•
Habilidade com algum tipo de danças de salão;
•
Facilidade em se adequar à forma em que os projetos são executados.
Desejado:
•
Capacidade de ministrar projetos de dança dos aderidos ao programa: Samba de Gafieira; Forró;
Bolero; Samba Rock; e Zumba.
•
Esperiência de longo prazo e contato com dança de salão formalmente em escolas de dança ou
informal como frequentador de ambientes de dança.
Forma/etapas de seleção:
A avaliação será realizada por entrevista pelos coordenadores do programa. Os coordenadores dos
projetos são convidados a participar, não sendo a presença obrigatória. Para comprovar alguma
habilidade informada pelo candidato, poderão ser realizadas demonstrações no momento da entrevista.
Local, data e hora da seleção:
O processo seletivo ocorrerá na terça-feira, 4 de outubro de 2016, às 16h, no prédio L (Proex)

EDITAL PROEX 01/2016 – Seleção de bolsistas para ações aprovadas pela PROEX em 2016
ADITIVO XXII
ANEXO III - 63 Pensando em códigos: desenvolvendo os princípios lógicos da computação
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Auxiliar na aplicação do curso “Pensando em Códigos” (modalidade a distância), abordando os princípios
da programação, a partir dos sistemas lúdicos code.org e Scratch. Durante o curso, acompanhará e avaliará
as atividades desenvolvidas pelos cursistas, intervindo no processo de ensino-aprendizagem, além de
moderar discussões em fórum, atendimento via chat entre outras atribuições decorrentes do curso online.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por dois meses
Requisitos para a candidatura:
Conhecimentos de princípios de programação usando o aplicativo Scratch e code.org
Perfil do candidato:
Preferencialmente estudantes do curso de Ciências da Computação, entretanto, caso o candidato saiba
utilizar o code.org e o scratch, poderá se inscrever, independente do curso.
Forma/etapas de seleção:
Análise de currículo - valor do CDA(Peso 1) e prova prática envolvendo o code.org e o Scratch (peso 3).
Local, data e hora da seleção:
Sala E209D (campus sede) - 30/setembro/2016 – 11:00 h

