EDITAL PROJOVEM URBANO - 2012
FUNDEP – Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO
DE JOVENS – PROJOVEM URBANO - 2012 – MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

1. OBJETO
1.1 – FUNDEP – Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa comunica aos interessados que
selecionará profissionais para a implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação,
Qualificação e Participação Cidadã – PROJOVEM URBANO- Edição 2012, em Belo Horizonte.
1.2 - Integram este instrumento convocatório, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os
seguintes anexos:
1.2.1 - Anexo I – Tabela de cargos, salários, jornada de trabalho e pré-requisito das vagas/funções.
1.2.2 - Anexo II– Atribuições das funções.
1.2.3 - Anexo III – Modelo de declaração de disponibilidade de horários.
1.2.4 - Anexo IV – Modelo de declaração de participação em Formação Inicial de entradas anteriores do
Programa Projovem.
1.2.5 - Anexo V – Relação de escolas municipais onde há previsão de turmas para compor os Núcleos
do Projovem Urbano no Município de Belo Horizonte.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJOVEM URBANO
2.1 - O PROJOVEM URBANO representa uma ação da Política Nacional de Juventude, a ser executada
em conjunto pelos Governos Federal e Municipal, e tem o objetivo de proporcionar aos jovens em
situação de exclusão e vulnerabilidade social:
2.1.1 - Formação Básica, para elevação da escolaridade,

tendo em vista a conclusão do ensino

fundamental;
2.1.2 - Qualificação Profissional, com certificação de Formação Inicial;
2.1.3.- Participação Cidadã, com a promoção de experiência de atuação social na comunidade.
2.2 - O PROJOVEM URBANO atenderá jovens de 18 a 29 anos, que saibam ler e escrever mas não
concluíram o ensino fundamental .
2.3 - Aos Estudantes matriculados que cumprirem as metas mensais de frequência e aproveitamento
será concedido, pelo Governo Federal, um auxílio financeiro mensal, no valor de R$100,00.
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2.4 - No Município de Belo Horizonte, a Entrada 2012 do Projovem Urbano tem como

meta o

atendimento máximo de 600 jovens, distribuídos em até 03(três) núcleos vinculados à Coordenação
Municipal. Cada núcleo poderá ser formado por até 05 turmas, não necessariamente na mesma escola.
2.5 - O Programa se constituirá de um curso de formação integral do jovem atendido, com carga horária
total de 2000 horas, sendo 1.440 horas presenciais e 560 horas não presenciais, a serem desenvolvidas
em 18 (dezoito) meses ininterruptos. As horas presenciais, de formação integral, serão distribuídas em
atividades de formação básica, qualificação profissional e participação cidadã e serão organizadas em
seis unidades ou em quantitativo proporcional ao número de jovens atendidos no programa, nas quais
os diferentes componentes curriculares se integram em eixos estruturantes com progressão de
aprendizagem.
2.6 - O PROJOVEM URBANO rege-se pela Resolução/CD/FNDE RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 60

DE 9 DE NOVEMBRO DE 2011, do Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento
da

Educação – Conselho Deliberativo - Parecer CNE/CEBN nº 002, de 16/03/2005, que estabelece

os critérios e as normas de transferência automática de recursos financeiros a Estados, ao Distrito
Federal e a Municípios para o desenvolvimento de ações do Programa Nacional de Inclusão de Jovens
– Projovem Urbano. Orienta-se pela Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008. Conversão da Mpv no 41107. Dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem, instituído pela Lei no. 11.129,
de 30 de junho de 2005; e pela PPI baseada na integração indissolúvel entre educação básica,
qualificação profissional e participação cidadã, em perspectiva de cooperação interdisciplinar, voltada
para o desenvolvimento do saber, de conhecimentos, competências e valores de solidariedade,
cidadania e cooperação.
2.7. O Projovem Urbano, a partir de 2012,

passa a ser coordenado nacionalmente pelo Ministério

da Educação, ganhando força como política pública da modalidade de Educação de Jovens e Adultos
ao ter sua gestão diretamente

vinculada

a

este

Ministério

e

às Secretarias Estaduais e/ou

Municipais de Educação, em âmbito local;
2.8- O PROJOVEM URBANO alia teoria e prática, formação e ação, educação, trabalho e participação
cidadã, para que se obtenha plena inserção do jovem à sociedade. Os profissionais contratados para
execução do programa serão submetidos à Formação Inicial e Continuada, para se adequarem à
dinâmica pedagógica integrada que o caracteriza.
2.9 - Os profissionais que pretendem trabalhar na execução do PROJOVEM devem possuir:
2.9.1 - Competência na sua área específica de atuação, assim como toda documentação legal que
comprove sua experiência e formação exigida neste edital;
2.9.2 - Conhecimentos de informática (operação de software de texto, planilhas, correio eletrônico e
navegação na internet);
2.9.3 - Disponibilidade de tempo, conforme especificado para cada função;
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2.9.4 - Adequação à dinâmica pedagógica integrada que caracteriza o PROJOVEM URBANO;
2.9.5 - Adaptação ao público-alvo do PROJOVEM URBANO, reconhecendo as especificidades de
comunicação e relacionamento com jovem em situação de exclusão social;
2.9.6 - Experiência em Projetos Sociais.

3 - ENTREGA DE CURRÍCULOS
3.1 - Os profissionais interessados deverão apresentar currículo dentro de um envelope contendo na
sua face frontal: PROJOVEM URBANO 2012 – BELO HORIZONTE, Nome completo e cargo
pretendido, juntamente com as declarações cujos modelos se encontram nos Anexos III e IV e cópia do
diploma para os cargos de Educadores de Ensino Fundamental, Educador de Qualificação Profissional
e Educador de Participação Cidadã, Assistente Administrativo, Assistente Pedagógico, Monitor de
Acolhimento às Crianças, Intérprete de Libras e Monitor de Qualificação Profissional.
3.1.1 - O envelope com a documentação deverá ser entregue na Fundep, térreo, situada na Avenida
Antônio Carlos, 6627 – Unid. Adm. II, segunda e terça – feira, nos dias 28/05/2012 e 29/05/2012 no
horário de 09:00 às 16:00h. O telefone 3409-6827 estará disponível para informações sobre o processo
seletivo.
3.2 - O candidato será responsável pela exatidão das informações contidas no seu Currículo.
3.3 - Não serão objeto de análise os currículos apresentados em período ou local diverso dos indicados,
ou com cargos não especificados neste edital.
3.4 - Somente serão recebidos currículos entregues pessoalmente pelos candidatos.
3.5 - O currículo deverá conter:
3.5.1 - Identificação do interessado com a identidade profissional (quando obrigatório para o exercício
da função);
3.5.2 - Endereço completo, CEP, telefones de contato e endereço eletrônico;
3.5.3 - Identificação da função para a qual pretende ser selecionado;
3.5.4 - Demonstração de formação compatível com os requisitos da função para a qual se candidatar
(Anexo I);
3.5.5 - Demonstração de experiência profissional mínima exigida para a respectiva função, conforme
descrito no Anexo I;
3.5.6 - Informação relativa aos demais requisitos estabelecidos para a função pretendida, conforme
previsto no Anexo I deste instrumento convocatório.
3.6 - O profissional interessado somente poderá se candidatar para uma das funções previstas no
Anexo I.
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3.7 – Este edital estará disponível no site da Fundep no dia 25/05/2012 a partir de 17h00.
4 - PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO
4.1 - A FUNDEP será a responsável pela seleção dos profissionais que atendam aos requisitos
exigidos neste instrumento convocatório, mediante análise de currículos, aplicação de questionário e
teste psicológico, para os cargos de Assistentes Administrativo e Pedagógico é incluído a entrevista,
sendo estas etapas eliminatórias e classificatórias.
4.1.1. Para o cargo de Monitor de Qualificação Profissional a seleção ocorrerá após 8º mês do início
das aulas, envolvendo aplicação de questionário.
4.2 - As etapas de seleção constarão de análise de currículo, com aplicação de questionário e testes
psicológico, comprovação de escolaridade e avaliação durante a Formação Inicial.
4.3 - Também são requisitos para posterior contratação:
4.3.1 - Situação regular junto ao respectivo órgão de classe, quando obrigatória a filiação para o
exercício da profissão;
4.3.1 - Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, para os candidatos do sexo masculino;
4.3.2 - Não ter qualquer restrição de ordem criminal que impeça o livre exercício de direitos;
4.3.3 - Apresentação de toda documentação solicitada para contratação. Sendo que a não
apresentação na data estipulada pela FUNDEP ensejara a desclassificação do profissional.
4.4 - O profissional selecionado para os cargos de Educador do Ensino Fundamental, Educador de
Participação Cidadã, Educador de Qualificação Profissional, deverão participar da Formação Inicial.
4.4.1 - Os candidatos selecionados que já tenham participado da Formação Inicial correspondente às
entradas anteriores desse programa, serão dispensados dessa Formação Inicial e deverão apresentar
declaração, cujo modelo se encontra no Anexo V. Porém deverão participar de 32 horas de Reunião
Pedagógica Inicial(parte integrante da Formação Continuada) no período da tarde/noite, antes do início
das aulas(18/06/2012).
4.4.2 - A data e local da Formação Inicial serão informados na lista dos selecionados, no site da
Fundep: www.fundep.ufmg.br
4.5 - Os profissionais selecionados serão locados nas turmas, de acordo com a necessidade do
Programa Projovem Urbano, tendo como indicativo o número de Estudantes matriculados ou núcleos
formados.
4.5.1 – Ao longo do programa poderá ocorrer alteração de local, devido ao número de Estudantes,
passando o profissional a atuar em mais de um local, podendo chegar a cinco locais, conforme anexo V.
4.6 - A FUNDEP analisará os currículos profissionais, considerando prioritariamente os requisitos
necessários a cada função (formação acadêmica e tempo de serviço na área – conforme Anexos, a
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experiência profissional na Educação de Jovens e Adultos, em especifico sua atuação em projetos de
ação comunitária; juventude e capacitação profissional).
4.7 - Os profissionais que tiverem seus currículos selecionados serão convocados por e-mail ou
telefone, para participar de entrevistas, sendo que:
4.7.1 - O período da convocação para os testes será de 29/05/2012 a 30/05/2012.
4.7.2 - O não comparecimento na data designada importa em desistência do processo seletivo.
4.8 - A partir do dia 31/05/2012 após às 18h. Será divulgado no “site” da FUNDEP a relação do
resultado final dos profissionais selecionados para contratação de todos os cargos, em conformidade
com o número de vagas a ser divulgadas, conforme o item 5.9.2, por função, juntamente com o local,
dia e horário de início do curso de Formação Inicial e da Reunião Pedagógica Inicial, antes do início das
aulas(18 de junho/2012)
4.10 - O profissional que não comparecer ao local e no horário do curso de Formação Inicial e/ou
Reunião Pedagógica inicial será considerado desistente e perderá automaticamente o direito à
contratação.
5 - DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 - Será facultado à FUNDEP promover diligências destinadas à aferição dos critérios de seleção.
5.2 - Este procedimento de seleção não implica direito à contratação do profissional. A futura
contratação fica condicionada às efetivas necessidades para implementação do PROJOVEM URBANO,
e à disponibilidade de vagas.
5.3 - Os candidatos selecionados serão contratados pela FUNDEP sob regime celetista.
5.3.1 - Todos os Educadores do Programa Projovem Urbano serão contratados em regime de 30 horas
semanais, que serão distribuídas entre: atividades docentes e de orientação pedagógica; integração
curricular; atividade de avaliação, revisão e recuperação de aprendizagens; planejamento de atividades
de ensino e aprendizagem e de funcionamento do núcleo; Formação Continuada.
5.3.2 - A Formação Continuada será oferecida aos sábados e as reuniões e atividades pedagógicas
poderão ocorrer durante a semana na parte da tarde e aos sábados, dentro da carga horária.
5.4 - O curso de Formação Inicial terá uma carga horária de 160hs, sendo 96 presenciais que ocorrerá
no período da tarde e noite, durante a semana e aos sábados nos horários da manhã e tarde. Serão 64
horas de atividades não presenciais.
5.4.1 - Os profissionais selecionados para os cargos de Educador do Ensino Fundamental, Educador de
Participação Cidadã e Educador de Qualificação Profissional, que participarão do curso de Formação
Inicial, receberão ajuda de custo no valor de R$1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais), desde
que cumpra uma carga horária mínima 90 % (noventa por cento) do curso.

5

5.4.2 – Os Educadores selecionados que já tenham participado de formação inicial de outras entradas
do PROJOVEM deverão participar de 32 horas da Formação Inicial-Reunião Pedagógica, tendo em
vista novas orientações para a Edição do Programa Projovem Urbano-2012 e receberão pelas horas
cumpridas.
5.4.3 - Os profissionais acima deverão ter disponibilidade nos horários da tarde e noite

para

participação da Formação Inicial.
5.4.4 - O tempo de Formação Inicial não incidirá como tempo de serviço para nenhum fim de direito.
5.5 - Por se tratar de contratação para atendimento de um programa específico com prazo determinado,
o eventual vínculo empregatício estabelecido com os profissionais selecionados para o PROJOVEM
URBANO não importa em continuidade de serviços por tempo indeterminado, e em nenhuma hipótese
gera estabilidade contratual ou vínculo direto com os órgãos administrativos da esfera federal e
municipal.
5.6 - A remuneração e as demais condições de trabalho dos profissionais eventualmente contratados
estão devidamente informadas no Anexo I deste documento.
5.7 - A fim de comprovar as informações prestadas durante o processo seletivo, o profissional
selecionado deverá fornecer à FUNDEP todos os documentos que lhe sejam solicitados, juntamente
com os documentos abaixo descritos na 2ª. (segunda) semana de Formação Inicial em data e horário a
ser agenda pela Fundep:
5.7.1 – Diploma ou Certificado de Conclusão de curso, expedido por instituição de ensino regularmente
inscrita no MEC. Não será aceita declaração de conclusão de curso.
5.7.2 - Comprovantes de tempo de serviço e experiência profissional, mediante apresentação de
contrato de trabalho registrado em CTPS, atos de nomeação/exoneração junto a órgãos públicos,
declaração expedida por tomador de serviço, ou outro documento idôneo que demonstre a experiência
profissional informada.
5.7.2 – 01 foto 3x4;
5.7.3 – Cópia Carteira de Identidade;
5.7.4 – Cópia Titulo de Eleitor e comprovante da última eleição;
5.7.5 – Cópia CPF;
5.7.6 – Cópia Certificado de reservista para os candidatos do sexo masculino;
5.7.7 – Cópia Comprovante de pagamento da contribuição sindical;
5.7.8 - Cópia do comprovante de residência;
5.7.9 – Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
5.7.10 – Cartão de Vacina dos filhos menores de 07 anos;
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5.7.11 – Atestado médico pré admissional expedido por médico do trabalho da FUNDEP;
5.7.12 - Comprovante de frequência à escola para filhos a partir de 7 anos;
5.7.13 – Cópia do registro no Conselho Regional para a função de Educador de Participação Cidadã;
5.7.14 – Cópia do Cartão de PIS.
5.7.13 – A documentação acima é requisito obrigatório para contratação.
5.8 - Ao participar desta seleção, os profissionais interessados demonstram integral conhecimento e
anuência de todas as suas condições, bem como das condições estabelecidas para eventual
contratação e exercício da função junto ao PROJOVEM URBANO.
5.9 – A FUNDEP se reserva no direito de apenas realizar a convocação dos profissionais selecionados,
em número suficiente e proporcional ao número total de jovens matriculados no programa, com a
finalidade de proporcionar a formação básica e profissional destes jovens.
5.9.1 – Fica instituído o banco de reserva para os profissionais selecionados, mas que não forem
aproveitados nesta respectiva etapa.
5.9.2 – Durante o processo de seleção será divulgado o número de vagas a serem preenchidas, sendo
que, será mantido quadro de reserva dos profissionais aptos a critério da FUNDEP.
5.10 - Os casos omissos serão decididos pela FUNDEP.
5.11 - Caberá recurso, desde que devidamente fundamentado com argumentação lógica, digitado ou
datilografado, assinado, com a identificação do profissional (nome completo, endereço, telefone e email).
5.11.1 - O recurso deverá ser entregue em um envelope contendo na face frontal: PROJOVEM
URBANO DE BELO HORIZONTE, Nome do profissional e cargo para

qual concorreu, no prazo de 02

(dois) dias úteis, no horário da 09h00 às 16h00, iniciando no 1º dia útil subsequente ao dia da
divulgação da lista dos selecionados no site da FUNDEP, www.fundep.ufmg.br
5.11.2 - Serão indeferidos, liminarmente, os recursos que forem enviados via correio, SEDEX, fax,
telegrama ou internet, que estiverem em desacordo com o item 5.11 e 5.11.1, entregues fora do
respectivo prazo e em local indevido.

6 - DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 - O prazo de validade da seleção será de 20 (vinte) meses.
6.2 - A entrega dos currículos obriga os candidatos a todos os termos deste edital;
6.3 - A constatação, a qualquer tempo, de informação falsa no currículo ou na documentação
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correspondente, faz nulo todo o procedimento em relação ao candidato, inclusive a contratação, sem
prejuízo das demais providências cabíveis;
6.4 - Os casos omissos serão resolvidos pela FUNDEP.
6.5 - A decisão FUNDEP é soberana.

Belo Horizonte, 25 de maio de 2012.
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ANEXO I
TABELAS DE CARGOS, SALÁRIOS, JORNADA DE TRABALHO E PRÉ- REQUISITOS.

A- Função: Educador de Ensino Fundamental
1 – Remuneração: R$1.700,00 (um mil e setecentos reais)
2- Carga horária semanal: 30 horas, de acordo com Anexo II
3- Turno: disponibilidade para tarde e noite (item 5.31 e 5.3.2)
Área

Formação em Nível Superior

Requisitos

com licenciatura plena em:
Língua Portuguesa

Língua Portuguesa

Experiência

Língua Inglesa

Língua Inglesa

meses, contemplando:

Matemática

Matemática

Ciências da Natureza

a)

Docência

profissional

de

mínima

Ensino

de

6

Fundamental,

Biologia, Física, Química oupreferencialmente na Educação de Jovens
Ciências Biológicas

e Adultos – EJA;
b) Experiência em programas e projetos

Ciências Humanas

História ou Geografia

sociais e/ou educativos para a juventude;
c)Conhecimentos básicos em informática
(operação de software de texto, planilhas,
correio

eletrônico,

navegação

na

internet/Aplicativos Windows, Word, Excel,
Access e Linux).

B- Função: Educador de Participação Cidadã
1– Remuneração: R$1.700,00 (um mil e setecentos reais)
2- Carga horária semanal: 30 horas de acordo com Anexo II
3- Turno: disponibilidade para tarde e noite (item5.31 e 5.3.2)
Área

Formação em Nível

Requisitos

superior em:

Serviço Social, Psicologia
Participação Cidadã

Social

1- Registro Profissional junto às respectivas
Associações de Classe.
2. Experiência profissional mínima de 6
meses, contemplando:
a)

Docência

de

Ensino

Fundamental,
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preferencialmente na Educação de Jovens e
Adultos – EJA;
c) Experiência em programas e projetos
sociais e/ou educativos para a juventude.
d)Conhecimentos

básicos

em informática

(operação de software de texto, planilhas,
correio

eletrônico,

navegação

na

internet/Aplicativos Windows, Word, Excel,
Access e Linux)

C- Função: Educador de Qualificação Profissional
1 – Remuneração: R$1.700,00 (um mil e setecentos reais)
2- Carga horária semanal: 30 horas de acordo com Anexo II
3- Turno: disponibilidade para tarde e noite (item5.31 e 5.3.2)
Área

Formação

Requisitos
Experiência

em

qualificação

profissional:

formação técnica geral.
Docência

qualificação

Profissional

nas

seguintes

ocupações:

Organizador

de

Eventos,

Cumin

(Auxiliar

de

Garçon),

Recepcionista de Hotéis, Monitor de Turismo
Local, preferencialmente na Educação de
Jovens e Adultos – EJA;
Turismo e

Habilitação

superior

Hospitalidade

área de Turismo

na Experiência profissional mínima de 6 meses,
contemplando:
a) Experiência em programas e projetos
sociais e/ou educativos para a juventude.
b) Experiência comprovada em cursos de
formação profissional na área;
b)

Conhecimentos

básicos

em

informática(operação de software de texto,
planilhas, correio eletrônico, navegação na
internet/Aplicativos Windows, Word, Excel,
Access e Linux)
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D- Assistente Pedagógico:
1 – Remuneração: R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais)
2- Carga horária semanal: 40 horas de acordo com Anexo II
3- Turno: disponibilidade para tarde e noite
Área

Formação

Requisitos
1. Experiência profissional mínima de 6 meses,
contemplando:
a) Docência para público jovem;
b) Assessoria e gestão de projetos e programas
sociais e/ou educativos

direcionados ao público

jovem;
d) Assessoria à coordenação de programas de
formação de professores.
2. Conhecimentos básicos em informática(operação
Formação
Pedagogia

Superior

de
na

Nível de software de texto, planilhas, correio eletrônico,
área: navegação na internet/Aplicativos Windows, Word,

Pedagogia

Excel, Access e Linux)
3.

Conhecimento

das

diretrizes

nacionais

da

educação e, em especial, das diretrizes da EJA e
educação profissional;
4.

Conhecimento

das

novas

abordagens

pedagógicas e metodológicas presentes no debate
em curso sobre a formação profissional (âmbito
nacional).
5. Ter disponibilidade de viagens esporádicas na
Formação Continuada aos sábados, flexibilidade de
horário para atendimento às especificidades do
Programa.

E- Assistente Administrativo:
1 – Remuneração: R$1.000,00 (um mil reais)
2- Carga horária semanal: 40 horas de acordo com Anexo II

3- Turno: disponibilidade para tarde e noite
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Área

Formação

Requisitos
1.Experiência profissional de 6 meses em
serviços administrativos, tais como:
organização e manutenção da
documentação escolar, elaboração de
fichas e documentos de registro escolar,

Nível Médio

elaboração de atas de reuniões e ofícios.
2. Conhecimentos básicos em informática
(operação de software de texto, planilhas,
correio eletrônico, navegação na
internet/Aplicativos Windows, Word, Excel,
Access e Linux).

F- Tradutor/intérprete de Libras
1 – Remuneração: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
2- Carga horária semanal: 30 horas de acordo com Anexo II
3- Turno: disponibilidade: noite
Área

Formação

Requisitos
Experiência

profissional

mínima

de

6

no

Ensino

meses, contemplando:
a)Tradutor/Intérprete
Fundamental,
Profissional certificado
pelo Prolibras ou com
licenciatura em
Letras/Libras;

preferencialmente

na

Educação de Jovens e Adultos – EJA;
b) Experiência em programas e projetos
sociais e/ou educativos para a juventude;
c) Conhecimentos de informática (operação
de software de texto, planilhas, correio
eletrônico, Linux, navegação na internet).

G- Monitor de acolhimento de crianças:
1 – Remuneração: R$690,00 ( reais)
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2- Carga horária semanal: 20 horas de acordo com Anexo II
3- Turno: disponibilidade para noite
Área

Formação

Requisitos
1. Experiência em programas e projetos
sociais e/ou educativos para crianças;
2.Conhecimentos básicos de
desenvolvimento infantil;
3.Conhecimentos básicos de informática;
4.Experiência comprovada como
contadores de história e recreadores;
5.Conhecimento do Estatuto da Criança e
do Adolescente – ECA;
a)Noções sobre desenvolvimento infantil. –
características básicas sobre as

crianças; higiene e bem estar; a
Formação mínima em brincadeira como a sua principal atividade;
nível médio modalidade
curso Normal - Magistério; b)Ouvir e contar histórias; o desenho e
outra forma de expressão artística, entre
outras noções;
c)Habilidade de expressão verbal e
comunicabilidade;
d)Habilidade para trabalhar com crianças e
de envolver-se no brincar;
e)Criatividade e destreza manual;
f)Facilidade para aceitação de diferenças
individuais e diversidade sociocultural;
g)Habilidade para estabelecer relações
interpessoais
Os itens destacados em rosa devem
permanecer por ser orientação do
MEC/SECADI..

H- Monitor de Qualificação Profissional
1 – Remuneração: R$690,00 ( seiscentos e noventa reais)
2- Carga horária semanal: 20 horas de acordo com Anexo II
3- Turno: disponibilidade para noite
Área

Formação

Requisitos
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1)Experiência em programas e projetos
sociais e/ou educativos para jovens;
2)Conhecimentos básicos de informática;
Fundamental 3)Experiência em qualificação profissional
nas seguintes ocupações: Organizador de
Eventos, Cumin (Auxiliar de Garçon),
Recepcionista de Hotéis, Monitor de
Turismo Local.

Ensino
completo

ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES

A. Educador de área específica: Ensino Fundamental para as seguintes disciplinas, de acordo com a
formação específica:
- Matemática;
- Língua Português;
- Língua Estrangeira:Inglês;
- Ciências da Natureza;
- Ciências Humanas.


Lecionar em 05 turmas.



Exercer a função de Professor Orientador- PO: orientar os estudantes de uma das 05 turmas,
participando de todas as atividades dos jovens e promovendo o trabalho interdisciplinar e
integração de todas as ações curriculares.



Orientar uma das turmas do núcleo em relação ao Plano de Ocupação Profissional e Plano de
Ação Comunitária, juntamente com o Educador de Qualificação Profissional e Educador de
Participação Cidadã.



Desenvolver uma proposta pedagógica integrada entre os componentes curriculares e os
conteúdos do ensino fundamental de modo a apoiar a qualificação profissional e a participação
cidadã.



Orientar os jovens nas atividades relacionadas à formação básica e introdução à informática
(formatação de textos, digitação, pesquisas à internet, criação e operação de e-mails).



Utilizar a informática como instrumento metodológico das ações curriculares.



Acompanhar e registrar a frequência diária dos Estudantes.
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Receber, acompanhar e orientar as produções mensais dos Estudantes, conforme Guia de
Estudos.



Registrar as produções dos jovens (turma referência) através de portfólios, relatórios de sala de
aula e supervisão de atividades programadas.



Aplicar os exames de habilidades e conhecimentos ao final de cada Unidade Formativa.



Participar da Formação Inicial e Continuada.



Participar de reuniões e encontros com a Coordenação Municipal, semanalmente, no horário da
tarde.



Realizar planejamentos coletivos.



Desenvolver oficinas culturais, promover e acompanhar os Estudantes em atividades
extraclasse, como: visitas a museus, exposições, teatros, cinema, etc.




Utilizar integralmente os Guias de Estudos.
Exercer a função de Coordenador do Núcleo, juntamente com a de Educador em regime de
rodízio com os outros Educadores do núcleo, dentro da proposta do programa que é o trabalho
coletivo.



Acompanhar e avaliar o desempenho de todos os Estudantes no núcleo.

B. Educador de Participação Cidadã:


Lecionar em 05 turmas.



Apoiar e acompanhar a elaboração e a implantação do Plano de Ação Comunitária - PLA.



Orientar os Educadores dos núcleos em relação ao Plano de Ação Comunitária.



Articular contatos, visitas e possibilidades de parceria de interesse dos jovens para viabilizar o
PLA.



Participar da Formação Inicial e Continuada.



Participar de reuniões e encontros com a Coordenação Municipal, semanalmente, no horário da
tarde.



Realizar planejamento coletivo, viabilizando a participação de todos visando à construção de
uma proposta pedagógica integrada e bom funcionamento do núcleo.



Acompanhar atividades de ações comunitárias, oficinas culturais, excursões e outras atividades
pedagógicas.



Utilizar integralmente os Guias de Estudos.
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Desenvolver uma proposta pedagógica integrada entre os componentes curriculares e os
conteúdos da participação cidadã, de modo a apoiar a qualificação profissional e a ensino
fundamental.




Acompanhar e registrar a frequência diária dos Estudantes.
Receber, acompanhar e orientar as produções mensais dos Estudantes, conforme Guia de
Estudos.



Registrar as produções dos jovens (turma referência) através de portfólios, relatórios de sala de
aula e supervisão de atividades programadas.




Acompanhar e avaliar o desempenho de todos os Estudantes no núcleo.
Articular com instituições comunitárias, ONGs e associações para desenvolver possíveis
parcerias.



Viabilizar a participação dos jovens nas ações comunitárias, atividades culturais garantindo o
acesso ás diferentes manifestações culturais.

C. Educador de Qualificação Profissional



Lecionar em 05 turmas.



Desenvolver atividades de capacitação profissional, teóricas e práticas, contemplando todas as
ocupações do arco Turismo e Hospitalidade:

Organizador de Eventos, Cumin(Auxiliar de

Garçon), Recepcionista de Hotéis, Monitor de Turismo Local.


Entrar em contato com empresas e outros tipos de organização relacionados ao Arco
Ocupacional, fomentar, organizar e orientar visitas guiadas e estágios dos Estudantes, bem
como a ida de Profissionais da área, aos núcleos, para ser entrevistados pelos Estudantes.



Desenvolver as aulas de Formação Técnica Geral (FTG) da qualificação profissional.



Orientar e colaborar quanto ao desenvolvimento do Plano de Orientação Profissional de cada
jovem.




Participar da Formação Inicial e Continuada.
Participar de reuniões e encontros com a Coordenação Municipal, semanalmente, no horário da
tarde.



Realizar planejamento coletivo, viabilizando a participação de todos visando à construção de
uma proposta pedagógica integrada e bom funcionamento do núcleo.




Utilizar integralmente os Guias de Estudos e materiais pedagógicos do Programa.
Desenvolver uma proposta pedagógica integrada entre os componentes curriculares e os
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conteúdos da qualificação profissional, de modo a apoiar a participação cidadã e o ensino
fundamental.



Acompanhar e registrar a frequência diária dos Estudantes.
Receber, acompanhar e orientar as produções mensais dos Estudantes, conforme Guia de
Estudos.



Registrar as produções dos jovens (turma referência) através de portfólios, relatórios de sala de
aula e supervisão de atividades programadas.



Acompanhar e avaliar o desempenho de todos os Estudantes no núcleo.

D.Assistente Pedagógico
Auxiliar a Coordenação Geral nas seguintes ações:
Implementar do Projovem Urbano de acordo com as diretrizes nacionais do programa.
Assessorar, acompanhar e avaliar o Projeto Pedagógico Integrado do Projovem Urbano e dos
planejamentos pedagógicos dos Educadores.
Assessorar

e

acompanhar

aos

Educadores

do

Ensino

Fundamental,

quanto

ao

desenvolvimento dos conteúdos e da orientação dos estudantes da turma referência;
Assessorar e acompanhar

aos Educadores

sociais, quanto à realização de projetos de

participação Cidadã e a participação dos jovens nas ações comunitárias.
Assessorar e acompanhar aos Educadores da Qualificação profissional, quanto ao
desenvolvimento da formação profissional dos jovens.
Acompanhar/monitor a frequência e implementação de estratégias para controle da evasão dos
estudantes no Programa.
Acompanhar sistematicamente a proposta pedagógica nas turmas/núcleos/escolas.
Realizar reuniões pedagógicas com Educadores

para

promoção da integração entre as

dimensões do Programa.
Efetivar intervenções pedagógicas de apoio ao trabalho dos Educadores , visando a qualidade
do ensino-aprendizagem.
Articular e planejar a Formação Continuada dos Educadores .
Atender aos jovens, quando necessário, e organizar o Fórum representativo dos Estudantes.
Atender às demandas da Coordenação Nacional do Programa.
Elaborar calendário e horário de aula dos Educadores .
Elaborar de planilha com a carga horária, por período, para lançamento da frequência dos
núcleos juntamente com assistente administrativo.
Acompanhar os resultados das avaliações e da frequência dos estudantes e da

carga horária

lançada em cumprimento ao currículo e calendário do Programa, através do “Sistema de
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Matrícula, Acompanhamento de Frequência e Certificação do Projovem Urbano”.
Acompanhar e colaborar no processo de avaliação externa do Programa.
Acompanhar ao atendimento educacional especializado;
Elaborar relatório pedagógico e cronograma de atividades, agenda de reuniões e eventos;
Organizar as avaliações das Unidades Formativas, bem como análise dos resultados de
desempenho dos estudantes;
Acompanhar a realização dos Estudos Complementares;
Contatar com a Coordenação Nacional e elaborar de informativos e instruções para Educadores
e estudantes;
Participar nos planejamentos, avaliações e encaminhamentos sobre os processos de trabalho;

E.Assistente Administrativo

Realizar o cadastramento de todos os jovens atendidos pelo Programa no “Sistema de

Matrícula, Acompanhamento de Frequência e Certificação do Projovem Urbano”, bem
como pela constante atualização das informações cadastrais e de frequência, de
forma a manter a fidedignidade dos dados e registros de frequência dos estudantes;
Realizar atendimento aos estudantes e Educadores via telefone, e-mail e in loco nos
núcleos acerca do acompanhamento dos dados cadastrados no “Sistema de Matricula,

Acompanhamento de Frequência e Certificação do Projovem Urbano”;
Apoiar o monitoramento da frequência dos Estudantes com fins de contenção da
evasão;
Receber, armazenar e zelar pelos materiais didático-pedagógicos do Programa, bem
como realizar sua distribuição, em tempo hábil e quantidades adequadas, aos jovens,
aos Educadores , formadores e gestores locais;
Atender as demandas administrativas do programa, organizar expedição de documentos
e elaborar e/ou digitar: relatórios, informativos, cartas, protocolos de entrega de
documentos e materiais, declarações, ofícios, e-mail, outros).
Emitir os diários de frequência e fichas avaliativas, bem como conferir o preenchimento
dos

registros

dos

diários

de

classe,

frequência

dos

estudantes,

trabalhos(

CRA,POP,PLA, Sínteses integradas).
Participar de reuniões com Coordenação do Programa com o objetivo de planejamento,
avaliação e encaminhamentos sobre os processos de trabalho;
Emitir históricos e certificados do Ensino Fundamental/EJA e da Qualificação
Profissional Inicial, dos estudantes concluintes do Programa, gerados pelo “Sistema de
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Matrícula, Acompanhamento de Frequência e Certificação do Projovem Urbano”;
Emitir relatório quantitativo da freqüência sobre Estudantes.
F.Tradutor/intérprete de Libras

Traduzir/interpretar em LIBRAS, para os estudantes surdos do Programa, as atividades
desenvolvidas nas salas de aula e demais espaços educativos;
Participar de reuniões de planejamento e avaliação das atividades do Programa;
Participar de reuniões e encontros com a Coordenação Municipal, semanalmente, no horário da
tarde.
Articular e participar das atividades desenvolvidas pelas Salas de Atendimento Educacional
Especializado da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte.
G.Monitor de acolhimento a crianças
Acolher e cuidar de crianças, filhos dos estudantes do Projovem Urbano;
Assegurar que as crianças tenham suas necessidades básicas de higiene, alimentação e
repouso atendidas de forma adequada;
Organizar atividades lúdicas para as crianças com os materiais disponibilizados para o
Programa nas salas de acolhimento;
Executar suas atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades
das crianças, em suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas,
sem discriminação alguma;
Participar de reuniões de planejamento e avaliação das atividades do programa;
Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos

utilizados nas salas de

acolhimento às crianças;
H.Monitor de Qualificação Profissional

Apoiar a organização das aulas práticas da Qualificação Profissional;
Participar do planejamento e execução das atividades práticas;
Preparar e organizar o material utilizado nas aulas práticas;
Apoiar o (a) Educador (a) de Qualificação Profissional no desenvolvimento integral das
atividades;
Participar das visitas técnicas da Qualificação Profissional;
Auxiliar os Educadores nas atividades gerais do núcleo.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO
Eu,.......................................................................................................................................................,
(nacionalidade),..............................(estado civil),.............................. (profissão)........,.......................
portador da Carteira de Identidade nº.................................. e do CPF nº..........................................,
residente e domiciliado na Rua/Av.......................................................................................................
Número................., Bairro....................................., Complemento.......................................Município
de................................... .............................................,CEP: ........................................., DECLARO, para
fins de participação no processo de SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO
PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS – PROJOVEM URBANO – MUNICÍPIO DE
BELO HORIZONTE que:
1º – Manifesto pleno conhecimento e anuência às condições deste processo seletivo e às condições
de eventual Formação Inicial e Reuniões Pedagógicas Inicial, contratação e prestação de serviços
de profissionais junto ao PROJOVEM URBANO– no Município de Belo Horizonte;
2º – Não estou sujeito a qualquer impedimento legal para o desempenho da função para a qual me
candidato;
3º – Tenho total disponibilidade para cumprir a carga horária exigida para execução do Projovem
Urbano e me comprometo a aceitar o local de trabalho a que for designado, assim como sua
alteração durante a execução do Programa,

manifestando plena ciência dos locais descritos no

Anexo V.
4º – Declaro ter ciência de que não poderá haver incompatibilidade de horários entre o desempenho
das atividades para qual me candidato e outras atividades profissionais que exerço, ou possa vir a
exercer, sejam elas de natureza públicas ou privadas.
5º – Estou regularmente inscrito junto à/ao (associação de classe – somente nos casos em que a
inscrição for obrigatória para o exercício da profissão);
6º– Estou quite com as obrigações eleitorais e militares;
7º – Não tenho qualquer restrição de ordem criminal que me impeça do livre exercício de direitos.
Declaro que as informações ora prestadas, bem como as contidas em meu currículo profissional, são a
expressão da verdade, e por elas me responsabilizo civil, administrativa e criminalmente.
Belo Horizonte, ..... de ...................... de 2012.
Assinatura: ______________________________________________________
(Nome completo – Documento de Identidade)
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO

(MODELO

DE

DECLARAÇÃO

A

SER

APRESENTADA

PELOS

EDUCADORES

QUE

JÁ

PARTICIPARAM DE FORMAÇÃO INICIAL DO PROJOVEM. DEVERÁ SER ANEXADA JUNTO AO
CURRÍCULO PROFISSIONAL, DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA)

Eu,...........................................................................................................................................................
(profissão),......................................, portador da Carteira de Identidade n° ........................................,
Declaro que já participei integralmente da Formação Inicial do Programa Projovem Original ou Urbano
de entradas anteriores, no município de _______________________________, UF_______ .

Belo Horizonte, .......... de ................................. de 2012.

Assinatura: ______________________________________________________
(Nome completo – Documento de Identidade)
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ANEXO V
Relação das escolas onde há previsão de turmas do Projovem Urbano -2012

Regional

Escola

Endereço
Avenida Senador Levindo Coelho,

Barreiro

Escola Municipal Aires da

132, Jatobá

Mata Machado

Escola Municipal Marconi

Telefone
32775858 /
32775859

Avenida do Contorno , 8476, Santo

32778860

Agostinho

/32778867

Rua Caraça , 910, Serra

32776450/

Centro Sul

Escola Municipal Senador

32775139

Levindo Coelho

Escola Municipal George
Ricardo Salum

Rua Desembargador Bráulio , 2250,

32775609

Taquaril

/32779014

Leste

Escola Municipal Santos
Dumont

Venda Nova

Avenida Men de Sá , 600, Santa
Efigênia

32778252

Escola Municipal Mário

Rua Maria Gertrudes Santos , 1029,

32775594/

Mourão Filho

Céu Azul

32775409
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