
 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DO CLUBE DO PESQUISADOR MIRIM 2019 
 

O Museu Paraense Emílio Goeldi, através do Serviço de Educação e Extensão Cultural torna público o Edital para a 

seleção de candidatos ao Projeto Clube do Pesquisador Mirim-2019, destinados a alunos de 3ª a 8ª séries (4° a 9º ano) 

do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio de escolas públicas e privadas da região metropolitana de Belém.  
 

O que é? 

A Seleção dos pesquisadores mirins corresponde a um mecanismo que visa o preenchimento das 80 vagas distribuídas em 

quatro grupos oferecidos no ano de 2019.  
  

Esta seleção está baseada na proposta pedagógica do Projeto Clube do Pesquisador Mirim, onde os instrutores atuam 

como facilitadores do processo do trabalho de pesquisa, cabendo aos alunos desenvolver as etapas de investigação, por 

meio de atividades em grupo. 
 

O que precisa saber para participar da seleção do CPM? 

Realizar a inscrição em um dos grupos oferecidos para o ano de 2019, no prazo estabelecido pelo Serviço de Educação do 

Museu Goeldi, ou seja, no período de 08 a 17/04 e participar da seleção no dia marcado para o grupo no qual efetuou sua 

inscrição. 
  

Serão admitidos como candidatos, alunos portadores de boletim escolar do ano anterior, carteira de estudante, ou 

declaração da escola, que comprove se a série a qual está, é compatível com o grupo escolhido. Os candidatos ao processo 

de seleção, no momento da inscrição, deverão preencher a ficha de inscrição com os dados atualizados (nome, nome do 

responsável, escola, endereço e fone para contato). 
 

Como será realizada a seleção dos pesquisadores mirins novatos? 

O processo seletivo será realizado em duas etapas: 
 

1. Entrevista Oral 

Os alunos em grupos de seis, serão entrevistados por dois avaliadores, com duração máxima de 30 minutos. Nesta etapa 

serão submetidos a uma entrevista oral com rodadas de perguntas referentes ao seu conhecimento sobre o Clube, o Museu 

Goeldi, sobre o assunto a ser desenvolvido pelo seu grupo e seu interesse e disponibilidade de participar do Clube. 

 

2. Atividades em grupos de trabalho 

A segunda etapa tem como objetivo observar os entrevistados em uma situação de grupo. Para isto serão apresentados 

recursos e linguagens variadas onde os alunos em grupos maiores (máximo de 35 alunos por equipe) desenvolverão 

atividades de dinâmicas de grupo e produção coletiva de cartazes, textos e desenhos, considerando o tema escolhido. 
 

Quais os critérios para a seleção? 

Serão considerados diversos fatores para a formação dos grupos, uma vez que além do conhecimento prévio do que é o 

Projeto serão observadas suas participações em grupos de trabalho, a receptividade nas atividades propostas, a motivação 

e liderança para realizar o trabalho em grupo, a cooperação com o seu grupo, além da coerência e domínio das ideias do 

trabalho apresentado. 
 

Que assuntos são abordados no processo seletivo? 

1. Ciência/ Amazônia/Museu Goeldi. 

2. O Projeto “Clube do Pesquisador Mirim” 

3. Conhecimento prévio do assunto que será trabalhado no grupo ao qual se inscreveu. 

 
Como será realizada a seleção dos pesquisadores mirins veteranos? 

Será realizada uma prova escrita ao candidato e uma avaliação (aplicação de questionário) ao instrutor do grupo em que o 

pesquisador mirim já participou. 

 

Qual o tempo de duração do Processo Seletivo? 

As etapas de avaliação dos alunos serão realizadas num período de no máximo três (3) horas. 

 



Quanto aos produtos do CPM-2019 

É importante ressaltar que a partir da inscrição no Clube, o responsável pelo aluno inscrito estará ciente de que todos os 

materiais produzidos pelos grupos do CPM 2019 (cartilhas, aplicativos kits e jogos educativos) serão de propriedade do 

Museu Paraense Emílio Goeldi, dando direito de sua utilização para quaisquer fins. 

 

GRUPOS OFERECIDOS PARA 2019 

TEMA DIA TURNO SÉRIE ANO 

Amazônia: novas descobertas terça tarde 5ª a 8ª 6º ao 9º ano 

Conhecendo o Museu Goeldi quarta manhã 5ª a 1º ano 6º ao 1º ano 

Museu Goeldi: a casa Ciência quarta tarde 3º ao 6º ano  4º ao 7º ano 

Répteis do Museu Goeldi quinta tarde 6ª ao 1º ano 7º ao 1º ano 

 
PERÍODO DE SELEÇÃO 

Observe os dias e horários, conforme o quadro abaixo: 

TURMA DATA DA SELEÇÃO TURNO Observações 

Para todos os alunos veteranos de todos os 

grupos 

22/04 8:30 

 

Somente para veteranos 

inscritos na turma da manhã 

22/04 14:00 Somente para veteranos 

inscritos nas turmas da tarde 

Amazônia: novas descobertas 23/04 Tarde  

14:00 

Para alunos novatos 

Conhecendo do Museu Goeldi 24/04 Manhã 

08:30 

Para alunos novatos 

Museu Goeldi: casa de ciência 24/04 Tarde 

14:00 

Para alunos novatos 

Répteis do Museu Goeldi 25/04 Tarde 

14:00 

Para alunos novatos 

 

Obs.: A SELEÇÃO PARA TODOS OS PESQUISADORES MIRINS VETERANOS (INDEPENDENTE 

DO GRUPO) OCORRERÁ NO DIA 22/04, NOS RESPECTIVOS HORÁRIOS. 

 

Outras informações importantes: 

1. As etapas de avaliação serão realizadas no Auditório e Biblioteca Clara Galvão do Museu Goeldi (Parque Zoobotânico, 

Av. Magalhães Barata, 376) com entrada pela Travessa 9 de janeiro; 

2. Os candidatos deverão comparecer à seleção com no mínimo 15 minutos de antecedência; 

3. As etapas serão realizadas em sequência, e todos os alunos passam pelas mesmas atividades programadas; 

4. A lista de aprovados no CPM será divulgada a partir do dia 28 de abril de 2019 por meio de cartazes afixados na 

Portaria da 9 de janeiro (Parque Zoobotânico), no site do Museu Goeldi (www.museu-goeldi.br)  e se possível será 

divulgada ainda por meio da mídia local impressa (jornais); 

5. O início dos encontros ocorrerá nos dias conforme o quadro abaixo: 
GRUPO DIA/ 

TURNO 

DATA 

Amazônia: novas descobertas  (terça) 

Tarde 

07/05 

Conhecendo do Museu Goeldi  (quarta) 

Manhã 

08/05 

Museu Goeldi: casa de ciência  (quarta) 

Tarde 

08/05 

               Répteis do Museu Goeldi  (quinta) 

Tarde 

09/05 

 

 6. Reclamações sobre a não aprovação de algum candidato deverão ser comunicadas ao Serviço de Educação, por escrito, 

num prazo de 05 dias, e a revisão e considerações serão discutidas pela equipe de avaliadores do processo seletivo. 

 
 

 

Luiz Fernando Fagury Videira 

Coordenador do Clube do Pesquisador Mirim 

http://www.museu-goeldi.br/

