
 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE PESQUISA 

 
Projeto:  

NO CÉU COM DIAMANTES – CLUBE DE ASTRONOMIA DO NOROESTE FLUMINENSE 
(CARONTE) 

Orientador: Prof. Adriano Henrique Ferrarez 
 
MODALIDADE DA BOLSA: Jovens Talentos - FAPERJ 
Carga Horária Semanal: 08 (oito) horas 
Quantidade de bolsas: 02 (duas) 
 
PERFIL DO BOLSISTA: 
(i) Estar regularmente matriculado no 1º ano dos Cursos Técnicos Integrados do Instituto Federal 
Fluminense Campus Itaperuna; 
(ii) Proatividade; 
(iii) Vontade de trabalhar em equipe;  
(iv) Disposição para aprender; 
(v) Capacidade organizacional; 
(vi) Não estar de dependência. 
 
INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS A BOLSA: 
Os interessados deverão realizar as inscrições enviando os documentos de inscrição no período 
de 03/05/2022 e 08/05/2022 para o e-mail adrianohferrarez@gmail.com com o seguinte assunto: 
Seleção de Bolsista Jovens Talentos FAPERJ – Projeto CARONTE 
 
Documentos que deverão ser enviados pelos candidatos para inscrição: 
a) Histórico ou Boletim Escolar (no formato pdf); 
b) Curriculum Vitae (no formato pdf). 
 
ETAPAS DA SELEÇÃO: 
 
Etapa 1: (i) Avaliação de Histórico Escolar; 
               (ii) Avaliação do Curriculum Vitae 
 
Etapa 2: ENTREVISTA  
A entrevista ocorrerá de forma presencial na 4ª Feira (11/05/2022). 
Na 2ª Feira (09/05/2022) os candidatos receberão e-mail informando o horário e local da entrevista. 
 
Segue o resumo do Projeto “No céu com diamantes – Clube de Astronomia do Noroeste Fluminense 
(CARONTE)” para os candidatos conhecerem um pouco o projeto. 
 
O Projeto No Céu com Diamantes – Clube de Astronomia do Noroeste Fluminense (CARONTE) 
vem sendo desenvolvido desde abril 2011 no Campus Itaperuna do IFFluminense. O Projeto realiza 
eventos, oficinas, palestras e cursos sobre astronomia. Dentre os eventos realizados se destaca o 
projeto “Astronomia na Praça”, no qual os telescópios do Instituto Federal Fluminense Campus 
Itaperuna são levados até praças e locais públicos da região onde são realizadas observações com 
a participação da comunidade. As redes sociais desempenham um importante papel na divulgação 
das atividades do Projeto CARONTE por meio do blog (no endereço: www.caronteiff.blogspot.com) 
e a página no facebook (https://www.facebook.com/astronomiacaronte/?fref=nf). Os alunos 
vinculados ao Projeto participam da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) e da Mostra 
Brasileira de Foguetes (MOBFOG) organizadas anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira 
(SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). O Projeto CARONTE tem atingido seu 
objetivo principal que é a divulgação e popularização da ciência e do conhecimento por meio da 
astronomia. 
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