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EDITAL PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS/AS AO PROJETO OGUNTEC 2.0 

O Projeto Oguntec 2.0 corresponde a um conjunto de ações de fomento à ciência e tecnologia para 

jovens negros e negras da Região Metropolitana de Salvador, com a perspectiva de promover a 

incorporação dos saberes científicos e tecnológicos ao ambiente cultural desse segmento, preparando-o 

para interagir com os novos desafios da sociedade tecnológica, ampliando assim as possibilidades de 

superação as desigualdades raciais e gênero, tão presentes no contexto do mercado de trabalho e 

distribuição de renda. 

Desenvolvido em parceria com o Instituto de Mídia Étnica, o projeto foi criado para estimular o acesso 

de jovens negros e negras aos conhecimentos das Novas Tecnologias Digitais, tem a perspectiva de 

contribuir para a redução da vulnerabilidade socioeconômica desse segmento, no contexto da atual 

sociedade tecnológica.  

Elaboramos 10 (dez) perguntas e respostas como orientação para quem deseja ingressar no Projeto 

Oguntec 2.0: 

I – Quem pode concorrer às vagas? 

O  OGUNTEC 2.0 - Curso  de  Novas Tecnologias (Conhecimento Introdutório Robótica/Games e 

Mídias Digitais) é um curso presencial, destinado a jovens com idades entre de 16 a 19 anos, que 

tenham o ensino fundamental completo, preferencialmente, moradores do Bairro do Garcia e 

Adjacências (Salvador - Bahia). 

II – Onde e quando ocorrerão as inscrições? 

Local: Secretaria da Centro Educacional Edgar Santos (Rua Prediliano Pita, 019 - Garcia). 

Período: 31/03, 01, 06, 07 e 08/04/2015 

Horário: 9 às 11:30H 

Levar: RG e CPF (originais) 

III – Como será a seleção? 

O processo seletivo será constituído de uma redação e uma entrevista (eliminatórias) que serão 

realizadas no dia 09/04/2015 (quinta-feira), às 13h30min no Centro Estadual Edgar Santos (Garcia). 

IV – Quantas vagas serão oferecidas?  
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Serão oferecidas 21 (vinte e uma) vagas. 

V – Quais os dias, meses e local em que ocorrerão as aulas? 

Com a duração de 06 meses, o curso ocorrerá no período de Março a Agosto/2015, 04 dias de aulas 

semanais de 2ª a 5ª, das 13h30 às 17h30 no Centro Estadual Edgar Santos (Garcia). 

VI – Existe alguma taxa ou mensalidade para participar do curso? 

Não. 

VII – Quando e onde será divulgado o resultado? 

Quando: 13 de abril de 2015 

Locais: Na Secretaria do Centro Estadual Edgar Santos (Garcia) e no site: www.stevebiko.org.br 

VIII – Qual conteúdo do curso? 

Durante o curso serão ministradas aulas de: Games e Robótica/ Informática Básica; Mídias Sociais e 

Jornalismo Digital; Língua Portuguesa; Matemática; Inglês; Cidadania e Consciência Negra. 

IX – Ao final do curso será oferecido certificado? Como será a avaliação do curso? 

Sim, para estudantes que tiverem presença igual ou superior a 75% das atividades do curso. 

Avaliação será processual, observando as construções das atividades, as análises nas discussões em sala 

e o compromisso com o curso. 

X – Qual o dia, horário e local do início das aulas? 

Será no dia 15 de abril de 2015 (quarta-feira), as 13h30min, no Centro Educacional Edgar Santos (Rua 

Prediliano Pita, 019 - Garcia). 

Salvador, 27 de março de 2015.                                                                             
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