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Fundação Cultural dos Profissionais de Educação de Minas Gerais 

Edital de Seleção de Profissionais para o Projeto: Desenvolvimento de 

Metodologia de Realização de Curso/Oficina para a Inclusão Digital de 

Pessoas Idosas 01/2019 

A Fundação Cultural dos Profissionais de Educação de Minas Gerais – FCPEMG torna público a 

abertura do processo seletivo de profissionais para atuarem na execução do  Projeto: 

Desenvolvimento de Metodologia de Realização de Curso/Oficina para a Inclusão Digital de 

Pessoas Idosas.   Este projeto tem como objetivo: 

"Desenvolver, aplicar e validar uma metodologia de ensino às pessoas idosas para o uso de 

diversos recursos tecnológicos (celulares, computadores, tablet’s, aplicativos e redes sociais) 

considerando os aspectos cognitivos, perceptuais, sensoriais e motor do processo de 

envelhecimento, aumentando sua autonomia e participação cidadã cotidiana.  Incluirá a 

identificação de produtos assistivos e softwares facilitadores para a interface da pessoa idosa 

como recurso tecnológico.  

Pretende-se desenvolver uma metodologia replicável por não especialistas e de grande 

efetividade, potencializando assim  o número de idosos que poderão se beneficiar com projetos 

de inclusão digital oferecido por quaisquer organizações que queiram trabalhar com essa 

metodologia.".  

É um projeto financiado por meio do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horionte, e terá a 

coordenação técnica da Dra. Maria Aparecida Ferreira de Mello. 

Perfil do candidato(a):  

• Domiciliado em Belo Horizonte (região metropolitana).  

• Graduação na área da Saúde, Educação, Ciências Humanas ou Tecnologia da 

Informação com experiência em atividades com pessoas idosas; educação e inclusão 

digital.  Pós-Graduação concluída será uma vantagem. 

• Desejável experiência e/ou conhecimento na área pesquisa. 

• Experiencia com métodos qualitativos. Conhecimento de métodos quantitativos será 

uma vantagem.  

• Domínio do Inglês é fundamental (leitura e escrita). Domínio de uma outra língua será 

uma vantagem.   

• Boa capacidade de organização e de finalizar tarefas dentro de prazos. 

• Domínio do pacote office, experiência em pesquisas on line, banco de dados e 

formulários on line. 

Forma de contratação:  Pessoa Jurídica / MEI 

O que é oferecido:  

O valor da remuneração do serviço varia de acordo com as tarefas a serem executadas e a 

carga horária contratada.  A remuneração variará de R$ 1.000,00 a R$2.900,00 mensais.  

Regime de 15 a 25 horas semanais variando de acordo com o serviço a ser prestado, horários 

flexíveis  

Previsto o início em 20 de Janeiro de 2020 e término em Janeiro de 2021 (12 meses). 
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Processo seletivo:  

Inscrições: Enviar currículo completo, com cópia de diploma de graduação e  de especialização, 

e carta de apresentação (até 1 página, contendo uma breve apresentação do histórico 

profissional e explicitando as funções/tarefas desempenhadas); para 

mariademello@fcpemg.org.br,  de 09 a 31 de Dezembro. Só serão considerados inscritos os 

candidatos que enviarem todos os documentos acima solicitados. Não será cobrada nenhuma 

taxa de inscrição ou valor financeiro para efeito de inscrição para o processo seletivo, assim 

como para sua realização. 

O processo seletivo será realizado através de: (1) análise dos documentos enviados; (2) prova 

de habilidades especificas e (3) entrevista presencial, conforme cronograma a seguir: 

Divulgação das candidaturas selecionadas para a fase de Prova de habilidades: 06 de janeiro 

Prova (somente para os que tiverem os currículos selecionados):  08/01/2020 às 9 h à Rua da 

Bahia, 1032 nono andar. Centro. Belo Horizonte.  

Entrevista com os coordenadores (apenas para aprovados na prova): 10 de janeiro às 9 h.  

Divulgação de resultados: 13 de janeiro   

Estimativa de início das atividades: 20 de janeiro de 2020. 

 

Belo Horizonte, 06 de Dezembro de 2019 
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