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ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIO GAMA DOS SANTOS  

PROJETO – INCLUSÃO DIGITAL / CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA 

Edital RETIFICADO SME/Britânia-GO nº. 002/2021 – 12 DE AGOSTO DE 2021 

 

CONTRATAÇÃO DE BOLSISTAS 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Britânia/ GO, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o presente edital visando a seleção de bolsistas ao 

atendimento de vagas para um projeto de inclusão digital a ser a desenvolvido por 

essa instituição  

 

1. Das funções do bolsista e características da vaga 

 

1.1. O bolsista atuará no projeto de inclusão digital como tutor, auxiliando 

os alunos no manuseio do computador e dos programas a serem ensinados no 

conteúdo programático do curso e demais atividades encaminhadas. 

 

1.2. O bolsista deverá cumprir uma carga-horária de 03 (três) horas diárias, 

de segunda a quinta-feira, contabilizando 12 horas semanais.  

 

1.3. O candidato deverá estar matriculado e frequente em qualquer curso 

de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC e possuir 

certificado de conclusão de curso de informática básica realizado nos últimos 5 (cinco) 

anos. 

 

1.4. O bolsista selecionado receberá uma bolsa no valor $300,00 mensais 

para a execução das atividades.  

 

1.5. Serão disponibilizadas 1 (uma) vaga, sendo uma para o turno matutino 

(7h às 10h) ou no turno vespertino (13h às 16h).  

 

2. Das Inscrições 
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2.1. As inscrições ocorrerão até o dia 25 de agosto de 2021, das 08h às 

17h,  na Secretaria Municipal de Educação de Britânia/GO, localizada na rua 

Endereço: Av. 6, 1499-1599, Britânia - GO, 76280-000.  

 

2.2. O candidato deverá portar os seguintes documentos no ato da 

inscrição:  

a) Registro Geral – RG; 

b) Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

c) Declaração de matrícula;  

d) Histórico escolar do ensino superior; 

e) Certificado de conclusão de curso de informativa básica concluído nos 

últimos 5 (cinco) anos;  

f) Conta bancária.  

 

3. Do processo seletivo 

 

3.1. A seleção ocorrerá por meio de entrevista presencial, respeitando 

protocolos de segurança sanitários, e se realizará no ato da inscrição, até o dia 25 de 

2021, das 08h às 17h, na Secretaria Municipal de Educação de Britânia-GO, com o 

intuito de avaliar os candidatos quanto aos seguintes parâmetros: 

 

a) Disponibilidade para dedicação das atividades como tutor;  

b) Conhecimentos sobre informática;  

c) Afinidade com o exercício de ensino-aprendizagem competentes a 

função.  

 

4. Da classificação  

 

4.1. Os candidatos inscritos serão classificados pela média das notas 

atribuídas na entrevista. 

 

4.2. Em caso de empate, o coeficiente escolar será utilizado para 

desempate, e, persistindo o empate, será considerada a maior idade. 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR780BR780&sxsrf=ALeKk03cb1WtNRvTvpn9Usx1LxoGAsIZVw:1628792810145&q=secretaria+municipal+de+educa%C3%A7%C3%A3o+brit%C3%A2nia+endere%C3%A7o&ludocid=16015750669928617695&sa=X&ved=2ahUKEwjnuPGGjqzyAhVgqpUCHe82CLUQ6BMwGHoECCkQAg


 
  
 
  

Estado de Goiás 
Prefeitura de Britânia 
Secretaria Municipal de Educação 

 

4.3. Os resultados das entrevistas serão publicados no site da Secretária 

Municipal de Educação de Britânia/GO, até o 27 de agosto de 2021 até às 17h.  

 

5. Da convocação 

 

5.1. Os candidatos selecionados deverão entrar em contato com a 

Secretária Municipal de Educação até o dia 30 de agosto de 2021 até às 17h, para 

encaminhamentos das funções. 

 

5.2. Após o preenchimento do limite de vagas, os demais classificados 

comporão uma lista de espera e serão convocados de acordo com as demandas da 

SME, durante o período de vigência desta seleção. 

 

5.3. Será eliminado e perderá o direito à vaga o candidato convocado que 

não apresentar a documentação exigida ou informar dados incorretos no ato da 

inscrição ou que não atender aos requisitos dispostos neste Edital. 

 

6. Considerações finais  

 

6.1. Serão incorporados a este edital, para todos os efeitos, quaisquer 

editais complementares e anexos que visem a correções e aperfeiçoamento do 

processo seletivo. 

 

6.2. O acompanhamento das publicações, dos avisos e comunicados 

referentes a este processo seletivo é de responsabilidade do candidato. 

 

6.3. Casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal de 

Educação. 

 

Britânia – GO, 18 de agosto de 2021.  

 

 

Maria do Disterro dos Santos 
Secretária Municipal de Educação 


