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Retificação do DOE de 20.02.2021 - Edital EACH ATAc 

015/2021 

Abertura de inscrições para seleção de bolsistas para 

projeto de pesquisa O presente edital é financiado com 

recursos do Edital PRG--USP 02/2020-2021 (06 de julho 

de 2020) - Programa Aprender na Comunidade 

A Escola de Artes, Ciências e Humanidades torna público 
o presente Edital visando à seleção de bolsista em nível 
de graduação para atuar no projeto: Fortalecendo 
vínculos comunitários: experiências e saberes 
compartilhados. 
 
Onde se lê: 
“DA BOLSA E DOS REQUISITOS 
Artigo 2º - Serão concedidas 04 (quatro) bolsas em nível 
Graduação......““ 
 
DA INSCRIÇÃO 
Artigo 10º - O pedido de inscrição será recebido na Seção 
de Apoio Acadêmico, .....” 
 
Leia-se: 
 
“DA BOLSA E DOS REQUISITOS 
Artigo 2º - Serão concedidas 04 (quatro) bolsas em nível 
Graduação, para estudantes do Curso de Bacharelado 
em Lazer e Turismo, com carga horária de 10 horas 
semanais e com disponibilidade no vespertino e aos 
sábados, com experiência com atividades no campo da 
educação não formal, da animação sociocultural e da 
interação comunitária. É desejável ter bons 
conhecimentos em elaboração de vídeos, recursos de 
mídia e habilidades de controle e desenvolvimento de 
atividades em redes sociais. A bolsa terá vigência de 15 
de março 2021 a 14 de janeiro de 2022.“ 
 
DA INSCRIÇÃO 
Artigo 9º - O pedido de inscrição será recebido na Seção 
de Apoio Acadêmico, no e-mail apoio-each@usp.br, de 
22 de fevereiro até às 17h de 03 de março de 2021, 
mediante declara-ção de que o candidato é regularmente 
matriculado em um dos cursos listados no Artigo 4º, ficha 
do aluno, currículo, carta de interesse do candidato e 
formulário de inscrição (disponível no final deste Edital). 


