PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE
PROJETO AÇÃO DIGITAL – PAD
DECRETO MUNICIPAL Nº 030/2008/PMR
Travessa José de Deus, S/N, Centro, Russas-CE
CEP: 62900-000 Tel: 0XX88 3411 2243
projetoacaodigital@yahoo.com.br
www.projetoacaodigital.com.br

EDITAL Nº 001/2012 – PROJETO AÇÃO DIGITAL - PAD
A COORDENAÇÃO DO PROJETO AÇÃO DIGITAL - PAD, em cumprimento à parceria firmada entre as
SECRETARIAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR E DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL do município de Russas-CE, torna pública a realização do Processo Seletivo para
Ingresso nas atividades do Projeto Ação Digital – PROSIPAD para o ano de 2012.
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A seleção será regida por este edital e executada pela equipe do Projeto Ação Digital - PAD.
1.2. A seleção dos interessados compreenderá a realização de uma entrevista para preenchimento das vagas, conforme
a estrutura apresentada no item 5.
1.3. São características desejáveis dos facilitadores a serem selecionados:
a) Capacidade de liderança;
b) Capacidade de comunicação e diálogo;
c) Trajetória de envolvimento participativo na comunidade
d) Capacidade de mobilização;
e) Aﬁnidade/disposição para lidar com as tecnologias;
f) Capacidade de interpretação de textos.
2. DAS VAGAS
2.1. Serão oferecidas 30 (trinta) vagas para capacitação de alunos facilitadores.
3. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO
3.1. Ser aluno de escola pública ou ter concluído o Ensino Médio em escola pública (Municipal ou Estadual);
3.2. Ter, até o dia 31/12/2012, entre 18 e 29 anos (inclusive);
3.3. Não estar participando de outros projetos;
3.4. Não estar matriculado em escolas de tempo integral;
3.5. Não ter sido aluno desistente das turmas anteriores do Projeto Ação Digital – PAD.
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO
4.1. Antes de efetuar a inscrição, o interessado deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos.
4.1.1. O Edital estará disponível no site www.projetoacaodigital.com.br e no âmbito do Projeto ABC.
4.2. O Processo Seletivo para Ingresso no Projeto Ação Digital - PROSIPAD no ano de 2012 será constituído de uma
única fase: entrevista.
4.3.
A
inscrição
será
feita,
exclusivamente,
via
internet,
através
do
link
http://www.formfacil.com/jprussasce/turma2012, das 9h do dia 02/01/2012 às 18h do dia 08/02/2012, observando o
horário de Brasília e os seguintes procedimentos:
a) Preencher integralmente o Formulário de Inscrição on-line de acordo com as instruções constantes no mesmo;
b) Entregar na sede do Projeto Ação Digital situada à Tv. José de Deus, SN, das 7h às 11h e das 13h às 17h, os
documentos elencados no item 4.6 deste Edital no período de 09/02/2012 a 11/02/2012.
4.4. A inscrição poderá ser realizada gratuitamente em qualquer um dos telecentros listados no ANEXO I.
4.5. O resultado do pedido de inscrição será confirmado por e-mail e ainda disponibilizado no site
www.projetoacaodigital.com.br até o dia 15/02/2012.
4.6. Para consolidar a inscrição no certame, o interessado deverá, obrigatoriamente, entregar, no período informado no
subitem 4.3, os seguintes documentos:
a) Cópia do documento de identificação;
b) Declaração de vínculo/matrícula em escolas e/ou certificado de conclusão de Ensino Médio;

c) Comprovante de inscrição recebido por e-mail após as 18h do dia 08/02/2012. (alterado pela retificação nº
001/2012 de 07 de Fevereiro de 2012.)

4.6.1. Para efeito de inscrição, serão considerados documentos de identificação:
a) Carteira de identidade expedida por Secretaria de Segurança Pública, por Comando Militar ou por Instituto de
Identificação;
b) Carteira de trabalho e Previdência Social
4.6.2. Caso o interessado, ainda não tenha nenhum documento de identificação oficial com foto, deverá entregar,
cópia do Registro de Nascimento.
4.7. Todas as informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade do interessado;
4.8. O interessado deverá preencher obrigatoriamente os campos solicitados no formulário eletrônico;
4.9. O interessado que necessitar de condições especiais para realização da entrevista deverá informar no ato da
inscrição o tipo de necessidade para que sejam tomados os encaminhamentos necessários;
4.10. A condição especial não será considerada, caso o pedido não seja efetuado no período estabelecido.
5. DA REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA
5.1. A entrevista será realizada no dia 18 de fevereiro de 2012 das 08h às 17h.
5.2. A entrevista terá duração máxima de 20 minutos.
5.3. O interessado deverá responder a todas as perguntas no tempo estabelecido no subitem 5.2.
5.4. A entrevista será aplicada a um grupo de quatro candidatos e avaliada por pessoas com experiência na área de
gestão de pessoas.
5.5. A entrevista poderá ser aplicada por escrito ou através de perguntas diretas aos interessados.
5.6. A entrevista será composta de 05 questões totalizando no máximo 100 pontos.
5.6. Cada questão terá as seguintes opções para o avaliador: Ruim, Regular, Boa e Excelente.
5.6.1. O entrevistador deverá avaliar a resposta e assinalar apenas um dos itens elencados no subitem 5.6.
5.7. Cada item da questão terá os seguintes valores em relação à resposta dada ao avaliador: Ruim = 5,0; Regular =
10,0; Boa = 15,0; Excelente = 20,0.
6. DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
6.1. O conjunto das questões da entrevista somará no máximo 100 (cem) pontos.
6.2. Cada questão da entrevista terá valor máximo de 20 (vinte) pontos.
6.3. O cálculo da nota da entrevista será comum a todos os interessados, e a nota final será o somatório dos valores
obtidos em cada questão.
6.4. O resultado final do Processo Seletivo será a soma da pontuação obtida nas questões ao longo da entrevista.
6.5. Ocorrendo empate entre os interessados, serão levados em conta os seguintes critérios para classificação:
a) interessado mais idoso;
b) maior número de excelentes na entrevista;
c) maior número de bons na entrevista;
6.5.1. Persistindo o empate levar-se-á em conta a data em que o interessado realizou a inscrição.
6.6. Será desclassificado o interessado que estiver incluído em pelo menos uma das situações a seguir:
a) não obtiver no mínimo 50 (cinquenta) pontos na entrevista;
b) obter nota 0 (zero) na entrevista;
7. DA CAPACITAÇÃO OFERECIDA
7.1. Os interessados classificados nos 30 (trinta) primeiros lugares, assistirão, a partir de março de 2012, durante 10
(dez) meses, aulas de quarta a sábado (turnos matutino e vespertino) e terão ainda que, obrigatoriamente, dispor de
no mínimo, 4h semanais para desenvolver atividades no Telecentro Comunitário junto à comunidade.
10.1.1. As atividades compreenderão a realização de cursos de curta duração sobre as novas tecnologias da
informação, como cursos de digitação, acesso educacional à internet, noções de hardware e difusão do software
livre.
7.2. No encerramento da Semana de Inclusão Digital, os alunos facilitadores receberão um certificado de participação
com a descrição dos módulos estudados e suas respectivas cargas horárias.
7.3. As atividades realizadas durante a semana serão incluídas na carga horária total da capacitação como
ATIVIDADES VIVENCIAIS.
7.4. Durante a fase de capacitação, os alunos facilitadores, poderão ser escalados, a qualquer tempo, para realização de
oficinas/palestras sobre os módulos concluídos nas escolas ou comunidades que tiverem vínculo.

7.5. Os módulos básicos a serem abordados, contemplarão os seguintes tópicos:
Módulo

Carga Horária
Formação básica
Princípios de informática e inclusão digital
24h
Sensibilização para Uso do Software Livre
10h
Sistema Operacional GNU/Linux
24h
Br.Office 3.1
40h
98h
Carga horária
Formação técnica
Aplicativos gráficos
30h
Montagem e manutenção
30h
Fundamentos da linguagem PHP5
30h
Introdução à linguagem Java
40h
Introdução à Programação Orientada a Objetos
30h
UML
40h
Criação de páginas web com HTML
32h
232h
Carga horária
Formação humana e empresarial
Empreendedorismo e plano de negócios
12h
Educação financeira
8h
Linguagem e comunicação
8h
Elaboração de Projetos Comunitários
20h
Noções de Cooperativismo
12h
Atividades vivenciais
10h
70h
Carga horária
400h
Carga horária total

Sistema de ensino
Presencial
Tutoria
Presencial
Tutoria
Presencial
Presencial
Tutoria
Tutoria
Tutoria
Tutoria
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
-

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. O interessado poderá obter informações referentes à seleção junto à coordenação do Projeto Ação Digital - PAD,
localizada à Travessa José de Deus, S/N, Centro, Russas-CE, por meio dos telefones (88) 3411-2243 / (88) 9239-3171
ou pelo seguinte e-mail: projetoacaodigital@yahoo.com.br.
12.2. Em nenhuma hipótese haverá aplicação de entrevista fora do dia e horários previstos neste Edital.
12.3. A inscrição do interessado implicará aceitação das normas para a seleção contidas nos comunicados, neste edital
e em outros a serem publicados.
12.4. É de inteira responsabilidade do interessado, acompanhar a publicação de todas as informações referentes a esta
seleção, as quais serão publicadas no site www.projetoacaodigital.com.br.
12.5. Havendo desistências, serão convocados os interessados seguintes, obedecendo-se, criteriosamente, a ordem de
classificação dos mesmos.
12.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Projeto Ação Digital - PAD.

Russas-CE, 02 de Janeiro de 2012.

_____________________________________
João Paulo de Oliveira
Coordenador do Projeto Ação Digital – PAD
Portaria nº 0126/2008/PMR
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ANEXO AO EDITAL Nº 001/2012 – PROJETO AÇÃO DIGITAL - PAD

ANEXO I

LOCAIS DE REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO:
ID
NOME TELECENTRO
TELECENTRO
2348
Projeto Ação Digital
18909

Ilha Digital do Planalto

19268

Esc. Mun. Joaquim Simplício da Costa

19395

Ilha Digital - Juarez Santiago

19403

Ilha Digital - Malhadinha

20082

Esc. Mun. Pe. Marcondes Cavalcanti

20211

Esc. Mun. Ana Xavier Lopes

ENDEREÇO
Tv. José de Deus, SN, Centro –
Russas-CE
Rua Marieta Bezerra de Carvalho, nº
55, Planalto, Conj. Gerardo Matoso
– Russas-CE
Sítio Poço de Onça – Zona Rural –
Russas-CE
Pitombeira II – Zona Rural –
Russas-CE
Sítio Malhadinha – Zona Rural –
Russas-CE
Sítio Jardim de São José – Zona
Rural – Russas-CE
Tv. José Muniz da Silva, nº 2457,
Planalto – Russas-CE

