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EDITAL PROJETO APAE CONECT 
 

 
O projeto APAE CONECT pretende estimular o exercício da cidadania através da 
educação e do uso das tecnologias de informação para o desenvolvimento da 
pessoa com Deficiência Intelectual - DI, considerando que a evolução tecnológica 
tem sido cada vez mais presente e necessária no cotidiano da sociedade, tendo 
em vista o seu crescimento. 
 
1. DOS OBJETIVOS: 

 Selecionar 04 monitores (as) bolsistas para atuarem no Projeto APAE 
CONECT, como agente de inclusão sociodigital dos alunos (as) e 
familiares. A prioridade é selecionar candidatos (as) que demonstrem 
interesse em desenvolver ações que serão direcionadas para orientações 
teóricas e práticas no sentido de instigar a busca pelo conhecimento dos 
direitos e deveres enquanto cidadãos, propiciando a reflexão crítica 
referente à cidadania e ao seu papel enquanto protagonistas na 
comunidade em que vivem, levando-os a se transformarem em 
autodefensores. 

 

 Selecionar 01 Técnico de Informática que irá promover a instalação 
manutenção de equipamentos, bem como contribuir no planejamento das 
ações.  

Vagas Curso Carga Horária Quantida
de 

Valor da 
bolsa 
mensal 

Monitor (a)  Serviço Social – a 
partir do 4º 

semestre (com 
habilidade em 
informática) 

20h (01 vaga 
para o turno 

matutino e 01 
vaga para o turno 

vespertino) 

2 R$ 300,00 
+  

Auxílio 
transporte 

Monitor (a)  Ciência da 
Computação/ 

Engenharia da 
Computação ou 

Sistema de 
informação – a 

partir do 4º 
semestre 

20h (01 vaga 
para o turno 

matutino e 01 
vaga para o turno 

vespertino) 

2 R$ 300,00 
+  

Auxílio 
transporte 

Técnico de Informática Ciência da 
Computação/ 

Engenharia da 
Computação/ 
Sistema de 

informação – a 
partir do 5º 

semestre - com 
experiência 

comprovada na 
área 

20h (com 
flexibilidade para 
os dois turnos) 

1 R$ 510,00 



 
 
1.1 NÃO PODEM SE CANDIDATAR AO PROCESSO SELETIVO 
1. Pessoas com até 3º grau de parentesco com os responsáveis pela seleção. 
 
2. Pessoas com vínculo empregatício. Caso o candidato tiver ou vier a ter mais 
algum outro trabalho (sem vínculo) concomitantemente ao período de vigência da 
bolsa, este não poderá influenciar nas 20 horas semanais de trabalho/estudos 
do(a) monitor(a). 
 
1.2 Entrega de Currículo: 
Aberta a comunidade no período de 05 e 06 de abril de 2011, em horário 
comercial. Na Recepção da APAE.  
 
1.3 Os requisitos para participar da seleção são: 
 
1. Ter formação na área específica 
2. Dedicação de 4 horas por dia, ou 20 horas semanais. 
3. São características desejáveis: 

 Liderança; 

 Capacidade de comunicação e diálogo; 

 Trajetória de envolvimento participativo em projetos sociais; 

 Capacidade de mobilização; 

 Afinidade/disposição para lidar com as tecnologias; 

 Capacidade de interpretação de textos; 
 
2. DA SELEÇÃO DOS MONITORES (AS) BOLSISTAS E TÉNICO: 
2.1. A seleção será realizada pela Equipe Técnica da APAE; 
Estão aptos a compor Comissão da Seleção: 
1. Pedagoga; 
2. Psicólogo; 
3. Assistente Social; 
4. Professora da Oficina; 
5. Profissional da área de Ciência da Computação 
 
2.4. O processo de Seleção seguirá os seguintes passos: 
1. A primeira etapa é entrega dos Currículos; 
2. A segunda etapa é a análise do perfil e experiência do candidato (a) (fase 
classificatória).  
3. A terceira etapa é a entrevista com os (as) candidatos (as) melhores 
classificados (as) (fase final) a ser realizada nos dias 07 e 08 de Abril. 
 
 
 
 
 
 


