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PROGRAMA  TELECENTROS.Br   

Telecentro Comunitário  e Escolas com Telecentros 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA VAGA DE MONITOR BOLSISTA TELECENTRO 

 

 A Prefeitura de Nova Lima ,conforme atribuições  conferidas pela Prefeitura de Belo Horizonte  através da Prodabel – 
Proponente 098 e de acordo com as orientações do Programa do Governo Federal - Telecentros.BR, torna público a 
abertura de Processo Seleção  para vaga de MONITOR BOLSISTA . 

1 - Condições da bolsa: 

- Quantidade de vaga para o Telecentro: Uma vaga por telecentro 
- Modalidade de contratação: bolsa-auxílio pelo CNPQ 
- Valor da bolsa: R$483,00 
- Disponibilidade para atuar 6 horas por dia, ou seja  30 horas semanais, incluídas 10 horas de dedicação ao curso 
via internet durante o período do contrato; 
- Duração do contrato da bolsa: de 01/07/14 a 30/12/2014 
- Não possuir parentesco com  a direção da Entidade Beneficiária, responsável ou coordenador local 
- Horário de trabalho:  (definido de acordo com o Telecentro) 
 

2 - Critérios para participar do processo de seleção 

 - Jovem de 16 a 26 anos, morador do entorno do Telecentro, raio de 1  Km mais ou menos, onde irá atuar; (não é 
disponibilizado o vale transporte) 
 - Ensino médio completo, ou estar cursando ensino fundamental ou médio; 
 - Conhecimentos básicos de informática, capacidade de interpretação de texto, boa comunicação e diálogo; 
 - Não ter vínculo empregatício com carteira assinada, nem receber outra modalidade de bolsa, ou possuir empresa 
em seu nome (pessoa jurídica). 
- Não possuir parentesco com a direção da Entidade Beneficiária, responsável ou coordenador local. 
 

3- Atividades do Monitor/bolsista 

   - Atuar como agente de inclusão digital atendendo ao público local no acesso as tecnologias para serviços públicos, 
pesquisa, etc; 
  - Oferecer oficinas e cursos sobre conhecimentos básicos de informática; 
  - Fazer o curso via internet e/ou cursos presenciais via Universidade e no CRC. 
 

4- Condições para Contratação: 
 
    - Apresentar a documentação completa exigida e ser aprovado no processo seletivo (prova de informática básica, 
entrevista, etc ) 
 
5- Inscrições 

Período de inscrição:  até o dia 19 de Maio 

Horário das inscrições/entrevista: Conforme Planilha em anexo 

Local das inscrições: Conforme Planilha em anexo 

Data da prova  Técnica de Informática :  Conforme Planilha em anexo 

 Assinatura e carimbo do Coordenador local: ______________________________________________________        

        Data: Abrill/2014   


