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CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE
FACULDADE CENECISTA DE RIO DAS OSTRAS

EDITAL Nº 02/2017
Edital de Seleção de alunos extensionistas para o Projeto de Extensão Terceira Idade Digital
para o período de abril a novembro de 2017.
A Coordenação do curso de Administração torna público o Edital para seleção de acadêmicos
do curso de graduação em Administração, Ciências Contábeis e Engenharias da FACRO para
atividade de Extensão Universitária, cujas normas estão regulamentadas neste edital, mediante
os requisitos e critérios abaixo estabelecidos.
1. OBJETO
O presente Edital tem por objeto regulamentar a seleção de 4 (quatro) acadêmicos dos cursos
de graduação citados acima para atuarem junto ao projeto de Extensão de correção de
resenhas.
2. CRONOGRAMA
2.1

Lançamento do Edital

27/03/2017

2.2

Período para inscrição dos candidatos

27/03/2017 até 31/03/2017

2.3

Seleção: análise da carta de intenção e entrevista.

04/04/2017

2.4
2.5

Divulgação dos resultados (selecionados e suplentes).
Início das atividades

06/04/2017
04/2017

3. PERÍODO

DE DURAÇÃO

DO PROJETO

DE EXTENSÃO

E HORAS

COMLEMENTARES
3.1. Serão concedidas 160 (cento e sessenta) horas de Atividades Complementares durante um
(1) ano de desenvolvimento do projeto.
4. REQUISITOS
Para participar deste Projeto de Extensão, o acadêmico deve:
4.1. Estar regularmente matriculado, no semestre corrente e no respectivo período nos cursos
de graduação da FACRO.
4.2. Ter disponibilidade de 16 (dezesseis) horas mensais para o desempenho de atividades
relativas ao Projeto de Extensão.
5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO
5.1. Inscrição deverá ser feita através do e-mail 0346.silviocosta@cnec com a descrição no
campo Assunto: “Seleção para o Projeto de Extensão Terceira Idade Digital”. No corpo do email descrever nome completo, período que está cursando, curso, telefone celular e e-mail.
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5.2. Carta de Intenção (ver modelo no anexo 1), expondo os motivos pelos quais quer se
candidatar ao projeto. Deverá ser enviada no mesmo e-mail da inscrição.
6. INSCRIÇÕES
6.1. As inscrições serão realizadas conforme as orientações a seguir:
a) Dia(s): de 27/03/2017 até 31/03/2017.
b) Pelo e-mail 0346.silviocosta@cnec.br
7. DISPOSITIVOS GERAIS
Os alunos sob supervisão das professoras farão o planejamento semestral das atividades que
serão realizadas com o grupo da terceira idade, elaborando oficinas (Oficinas de sensibilização e
de desenvolvimento da coordenação motora fina; Oficinas de trabalho com computador, tablete
e smartphone; Iniciação ao estudo e funcionamento do computador; conhecimento básico de
Sistemas Operacionais, editor de texto, gerador de apresentação; produção de texto; uso seguro
da Internet; Redes Sociais; segurança na Internet), atividades complementares como dinâmicas,
filmes, palestras e debates nos dois encontros semanais (terças e quintas-feiras) no horário de
16:30 ás 18:00.

Anexo 1 – Modelo de Carta de Intenção.
Carta de intenção
À Comissão do processo seletivo ...
Prezada Comissão,
Venho apresentar algumas das razões pelas quais me candidato a uma vaga no projeto ...
Sou aluno do curso ...............
Atualmente, exerço a função de...
Descrever brevemente,

experiências

profissionais,

acadêmicas

conectam com a área de interesse do projeto.
Neste sentido, o meu interesse em participar do projeto...
Acredito também que...
Dizer sobre o seu interesse em ao participar do projeto.
Sem mais para o momento.
Atenciosamente,
Nome do candidato.
OBS: A Carta de Intenção deverá ter no máximo uma página.

ou pessoais que se

