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 Manual do Candidato 

 

Objetivo do Curso: Capacitar alunos de ensino médio para atuar como monitores em Museus e Centros 
de Ciência. 

Duração: Março à dezembro de 2009. 

De Segunda-feira à Sexta-feira das 13h às 17h. 

As atividades nos fins de semana serão avisadas com antecedência. 

Os jovens aprovados farão estágio de 12 meses 

Público: Jovens de 16 a 21 anos, estudantes de ensino médio de escolas públicas. Os interessados devem 
morar e/ou estudar nas comunidades vizinhas ao Museu da Vida (Complexo da Maré, Manguinhos, do 
Alemão, entre outros). 

Número de Vagas: 50 (cinquenta)  

Processo de Seleção – Atenção! 

� Redação: 14 de fevereiro – Sábado – das 9h às 12h  
Local: Tenda da Ciência –  Museu da Vida 
� Resultados das redações e Entrevista:  05 e 06 de março das 14h às 16h 
Local: Foyer da Sede do Museu da Vida 
� Resultado final e matricula: 12 e 13 de março das 9h às 16h30 
Local: Foyer da Sede do Museu da Vida 
Início do Curso: 16 de março às 13h 

 
Documentos necessários para matrícula  
Para matrícula será necessário apresentar original e cópia dos seguintes documentos: 
� Carteira de Identidade, CPF, Comprovante de Residência - conta de telefone 
� Duas fotos 3x4. 
� Carteira de Identidade (do responsável /cópia) 
� CPF (do responsável /cópia) 
� Declaração escolar 
* Os candidatos não aprovados poderão retirar seus documentos na semana de 06 à 10 de abril de 2009. 

Esclarecimentos 
� A participação neste curso não cria nenhum vínculo empregatício com o Museu da Vida/FIOCRUZ 
� Ao final do Processo os monitores receberão certificado de participação do Programa de Formação e 
Qualificação de Monitores.  
� Os alunos que concluírem o período de 10 meses do curso e passarem para o período do estágio terão 
bolsa auxílio. 
� No período do Curso os alunos só poderão ter um total de 2 faltas ao mês, com justificativa e atestado 
médico.  
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