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A Fundação
o Centro de Ciências
C
e Educação
E
Su
uperior a Dis
stância do Es
stado do Rioo de Janeiro
o – Fundação
o
Cecierj, vincculada à Se
ecretaria de Estado de Ciência Tec
cnologia, Ino
ovação e Deesenvolvime
ento Social –
SECTIDS, e
em parceria com
c
o RioSo
olidário, faz ssaber das ins
scrições e dá outras prov
ovidências pa
ara a seleção
o
de candidattos ao Cursso de Gestã
ão de Proje
etos Sociais – Edição 2018, com o objetivo de capacita
ar
profissionaiss de organizzações da sociedade civvil e servido
ores públicos
s municipaiss e estaduaiis do Rio de
e
Janeiro na ccaptação de
e recursos po
or meio de e
editais e outtras fontes, execução e prestação de
d contas de
e
projetos socciais.
aisquer inform
mações e altterações rela
ativas ao pro
ocesso seletivo de que trrata este Edital constarão
o
Todas e qua
do site http://cederj.edu..br/extensao. É de respo
onsabilidade do candidato fazer a leeitura do Edital e visitá-lo
o
assiduamente. Caso ten
nha dúvidas
s, poderá esscrever para o e-mail su
uporte-exten sao@cecierjj.edu.br para
a
ormações. O curso é gra
atuito, realizzado na mod
dalidade a distância e vo
voltado para profissionaiss
solicitar info
vinculados a organizaçõ
ões da sociedade civil ou servidorres públicos municipais e estaduais
s do Rio de
e
Janeiro, de a
acordo com o número de
e vagas discrriminado a se
eguir.
Curso
C
Ge
estão de Pro
ojetos Sociaiss

Vag
gas
40
00

ulo de Alfabe
etização Digi tal, semipres
sencial, com conteúdo reelacionado à sala de aula
a
Será ofereciido um módu
s necessária s para o melhor desemp
penho durantte o curso. A participação
o
virtual e à uttilização das ferramentas
neste módullo é opcionall.

1 – DAS INS
SCRIÇÕES
- São pré-re
equisitos
• Ler e cconhecer o edital;
e
• Ser pro
ofissional vin
nculado a um
ma organiza ção da socie
edade civil sediada
s
no E
Estado do Riio de Janeiro
o
ou funcio
onário públicco vinculado a uma prefe
eitura do esta
ado ou ao go
overno do Esstado do Rio de Janeiro;
• Ter con
ncluído o En
nsino Médio;
• Ter domínio de navvegação na internet;
i
m e-mail pesssoal ativo sem filtro antis pam;
• Ter um
• Ter domínio do uso
o de editores
s de textos.
o e seleção é realizado ttotalmente pela internet, no site http:://cederj.edu.br/extensao
o,
O processo de inscrição
p
previs
stos no item 5 – Do calen
ndário.
respeitando as datas e prazos
e inscrição, o candidato
o deve pree
encher os dados
d
cadasstrais, que são de sua
a
Ao acessarr a ficha de
responsabilidade.
Ao enviar o formulárrio de insc
crição, o ccandidato re
eceberá um
ma copia ddas resposttas, enviada
a
mente pelo sistema, no email
e
informa
ado no formu
ulário. A Fun
ndação Cecieerj não se re
esponsabiliza
a
automaticam
pelo não re
ecebimento de
d mensage
ens por fato
ores de orde
em técnica dos computtadores, por fatores que
e
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impossibilitem a transferência dos dados, bloqueios por filtros antispam, por email preenchido de forma
errada no formulário, por falhas de comunicação, ou congestionamento das linhas de comunicação.
Não são enviadas mensagens sobre o resultado da seleção. Por isso, o candidato deve ficar atento e, na
data prevista no calendário, consultar o site e verificar o resultado da seleção.
As instruções sobre o acesso à sala de aula virtual serão publicadas junto com o resultado da seleção.

2 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
O preenchimento das vagas será realizado por ordem de pedido de inscrição, considerando o limite de até
cinco vagas por município e levando sempre em consideração os seguintes critérios de prioridade:
1. Profissionais vinculados a organizações da sociedade civil;
2. Servidores públicos municipais e estaduais do Rio de Janeiro;
3. Outros servidores públicos federais.
Os critérios de desempate são:
1. Formação escolar mais avançada;
2. Candidato mais idoso (conforme a Lei n° 10.741/04).
Não sendo preenchidas todas as vagas, as remanescentes serão automaticamente preenchidas por ordem
de inscrição entre os municípios com menor IDH do Estado.

3

– DO CURSO

O Curso de Gestão de Projetos Sociais – Edição 2018 é gratuito e possui carga horária de 80 horas,
organizadas em seis módulos de duas semanas cada, conforme o Quadro I.
- Da participação no curso
O login e a senha para acesso a sala de aula virtual serão informados após a conclusão do processo
seletivo. O AVA será habilitado somente na data prevista para o início do período (ver item 5 – Do
calendário). A partir de então, em todos os seus acessos o cursista deverá respeitar o Termo de Conduta na
Sala de Aula (http://cederj.edu.br/extensao/termo-de-conduta/), sem o que não poderá participar das
atividades ou poderá até ser desligado.
O cursista que ficar sem acessar a sala de aula por mais de 15 dias corridos sem justificativa poderá ser
desligado do módulo.

– Do módulo de Alfabetização Digital
O conteúdo básico do módulo de Alfabetização Digital está relacionado à sala de aula virtual e à utilização
das ferramentas necessárias para o melhor desempenho durante o curso, tais como: trabalhar com
downloads e uploads de arquivos, participar de fóruns e utilizar ferramentas síncronas de mediação online,
entre outros.
A participação neste módulo é opcional. No ato da inscrição, o candidato indicará polo, data e horário de sua
preferência para frequentar o módulo de Alfabetização Digital. As turmas serão organizadas respeitando
essas preferências. Entretanto, a Fundação Cecierj se resguarda o direito de, por razões operacionais, adiar,
remanejar ou cancelar qualquer dessas turmas.
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O módulo de Alfabetização Digital é composto por dois encontros presenciais de duas horas nos polos de
formação, em dias úteis, e seis horas de atividades a distância, complementares às realizadas
presencialmente. Serão oferecidas vagas nos polos de Cantagalo, Duque de Caxias, Itaguaí, Niterói, Nova
Iguaçu e Piraí, conforme o quadro a seguir. As atividades presenciais terão turmas de no mínimo 10 cursistas
nas datas e horários a seguir.
Polo

Dias
28/02 e 07/03 (quartas-feiras)

Cantagalo
01/03 e 08/03 (quintas-feiras)

28/02 e 07/03 (quartas-feiras)
Duque de
Caxias
01/03 e 08/03 (quintas-feiras)

Itaguaí

Vagas

de 14h a 16h

16

de 16h a 18h

16

de 14h a 16h

16

de 16h a 18h

16

de 14h a 16h

10

de 16h a 18h

10

de 18h a 20h

10

de 14h a 16h

10

de 16h a 18h

10

de 18h a 20h

10

28/02 e 07/03 (quartas-feiras)

de 14h a 16h

20

01/03 e 08/03 (quintas-feiras)

de 14h a 16h

20

de 14h a 16h

20

de 16h a 18h

20

de 14h a 16h

20

de 16h a 18h

20

28/02 e 07/03 (quartas-feiras)

de 14h a 16h

15

01/03 e 08/03 (quintas-feiras)

de 14h a 16h

15

de 14h a 16h

20

de 16h a 18h

20

de 14h a 16h

20

de 16h a 18h

20

28/02 e 07/03 (quartas-feiras)
Niterói
01/03 e 08/03 (quintas-feiras)
Nova Iguaçu

Horário

28/02 e 07/03 (quartas-feiras)
Piraí
01/03 e 08/03 (quintas-feiras)

– Da avaliação
Nas disciplinas ocorrerão avaliações a distância (AD) com datas e prazos previamente determinados. Será
atribuída nota zero a qualquer avaliação não realizada. Serão considerados aprovados os cursistas que
obtiverem nota final maior ou igual a 60% do total das avaliações. Os resultados das avaliações serão
publicados na sala de aula virtual da Diretoria de Extensão da Fundação Cecierj.
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– DA DOCUMENTAÇÃO

Para efeito de certificação, o cursista deverá encaminhar os seguintes documentos:
• Cópia do CPF;
• Cópia da carteira de identidade;
• Cópia de diploma que comprove a conclusão do curso de mais alto grau ou declaração da instituição
informando a conclusão com a data da colação de grau;
• Declaração ou comprovante de vínculo empregatício da organização da sociedade civil, prefeitura ou outro
órgão público a que está vinculado. (Anexo II: Modelo de carta de apresentação)
FUNDAÇÃO CECIERJ – PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS – EDIÇÃO 2018 - página 3 de 6

A obtenção de certificado de qualificação está condicionada à entrega dos documentos supracitados.
Prazo para envio: 26 de março de 2018 (levada em conta a data de postagem). A perda do prazo acarretará
atraso na emissão do certificado/declaração. Os documentos podem ser enviados por meio eletrônico ou
pelos Correios.
• Por meio eletrônico: Enviar para o e-mail secretariaextensao@cecierj.edu.br. As imagens devem
estar legíveis, em formato pdf ou jpg, na orientação da leitura. Caso não estejam, será solicitado o
reenvio.
• Pelos Correios: enviar para Fundação Cecierj/Cederj – Extensão - Secretaria dos Cursos de
Atualização e Qualificação – Praça Cristiano Ottoni, S/N – Prédio da Central do Brasil – 6º andar – sala
648 – Centro – CEP 20221-250 – Rio de Janeiro-RJ.
Em caso de dúvida, o candidato pode ligar para (21) 2334-5989, em dias úteis das 9h às 17h ou enviar e-mail
para suporte-extensao@cecierj.edu.br.
– Da certificação
Certificados e declarações de participação no curso serão emitidos apenas para os aprovados que estejam
em dia com a documentação.
Será concedido certificado de Curso de Qualificação ao cursista que cumprir com aprovação a carga horária
de 80 horas.
Todos os certificados deverão ser solicitados à secretaria da Diretoria da Extensão pelo endereço eletrônico
secretariaextensao@cecierj.edu.br e serão enviados em versão eletrônica no prazo de até 60 dias, a contar
da data da solicitação.
Sob nenhuma alegação serão encaminhados certificados e declarações pelos Correios.
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– DO CALENDÁRIO

Cabe ao candidato ficar atento ao calendário para não perder as etapas do processo.
ATIVIDADES
Inscrições

DATAS
05/02/2018 a 20/02/2018

Divulgação do resultado

26/02/2018

Prazo para envio da documentação

26/03/2016

Módulo de Alfabetização Digital

28/02/2016 a 08/03/2018

Início do curso

07/03/2018

Término do curso

26/06/2018

5

– DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Extensão.
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ANEXO I - Conteúdo e carga horária dos módulos
MÓDULOS
ALFABETIZAÇÃO DIGITAL (Opcional)
Como utilizar a sala de aula virtual e os recursos disponíveis para seu
melhor desempenho durante o curso; como trabalhar com downloads e
uploads de arquivos, participar de fóruns e utilizar ferramentas síncronas
e assíncronas de mediação online.
MÓDULO 1: Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil
● Cenário em que surgiu a nova legislação
● Organizações da Sociedade Civil – representação, principais
áreas de atuação e impacto na população
MÓDULO 2: Fontes de financiamento
● Agentes financeiros governamentais e privados no Brasil e no
exterior
● O ponto de vista da instituição e do financiador
MÓDULO 3: Plano de empreendimento social
● Os blocos de construção das ações empreendedoras
● Mapeando os elementos reais do plano empreendedor
SEMANA DE DESENVOLVIMENTO DE IDEIAS
MÓDULO 4: Elaboração de um projeto
● Planejamento social
● Estruturação de um projeto
● Resultados esperados
MÓDULO 5: Gestão de um projeto
● Fontes de captação de recursos
● Legislação estadual
● Obrigações
● Contratações e compras
● Pagamentos
● Monitoramento
MÓDULO 6: Prestação de contas
● Comprovação dos gastos
● Relatórios
● Resultados alcançados
PRODUÇÃO DE TRABALHO

MODALIDADE

SEMANAS

Semipresencial

1 (10h)

A distância

2 (10h)

A distância

2 (10h)

A distância

2 (10h)

A distância

1 (6h)

A distância

2 (10h)

A distância

2 (10h)

A distância

2 (10h)

A distância

2 (14h)
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ANEXO II – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO
Nós, da ____________________________________________________________ __________, registrada
sob o CNPJ __________________________________________, apresentamos nosso colaborador
___________________________________________________________________, que exerce a função de
___________________________________________, para que ele participe do Curso de Qualificação em
Gestão de Projetos Sociais.
............................................................................, ,............/.............../..............
_______________________________________________________________________________________
NOME POR EXTENSO E FUNÇÃO DO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO
_______________________________________________________________________________________
ASSINATURA
TELEFONES:
__________________________
__________________________
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