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O período de inscrição dos projetos pelos docentes será de 
25/03/2021 a 31/03/2021.

Serão elegíveis as disciplinas que apresentarem propostas 
com atividades inovadoras e de apoio às disciplinas de gra-
duação. A classificação das disciplinas observará os seguintes 
critérios:

1. - Demonstração de interesse em atividade inovadora;
2. - Disciplina sem monitor PAE;
3. - Disciplina de maior carga horária.
Serão selecionadas 5 disciplinas, considerando o quantitati-

vo de bolsas disponível.
2ª FASE: PROCESSO DE INSCRIÇÃO DOS ESTUDANTES DE 

PÓS-GRADUAÇÃO INTERESSADOS
Os estudantes regularmente matriculados nos programas 

de pós-graduação da FSP/USP interessados poderão se can-
didatar para as propostas apresentadas pelos docentes entre 
02/04/2021 e 06/04/2021, exclusivamente online, no link: www.
surveymonkey.com/r/inovacaoensinoalunos12021. Será admi-
tida a inscrição em apenas uma disciplina por estudante. Não 
serão aceitas inscrições por e-mail. Inscrições fora do período 
informado não serão consideradas válidas.

O aluno receberá uma mensagem de confirmação da 
inscrição em até 2 dias úteis, por e-mail, que servirá como 
comprovante.

Para se inscrever, além de escolher a(s) proposta(s) de 
interesse, o estudante deverá incluir no formulário as seguintes 
informações:

-Nome completo sem abreviaturas;
-Endereço residencial;
-Número USP;
-Programa de pós-graduação ao qual se vincula;
-Número de telefone;
-E-mail;
-Anexar o histórico escolar (renomear o arquivo com seu 

nome completo);
-Raça/Cor;
-Carga horária semanal dedicada à pós-graduação;
-Renda familiar (não obrigatório);
-Número de pessoas na família (não obrigatório);
-Local de moradia (ex. casa dos pais, casa de amigos, 

república estudantil);
- Detalhamento da atividade inovadora que pretende 

realizar (ex. vídeos na forma de “pílulas” sobre um conteúdo 
específico; podcasts; games ou exercícios interativos, etc.

-Número da agência e conta corrente no banco do Brasil 
(não obrigatório, mas deverá ser entregue caso o aluno seja 
contemplado com a bolsa em até 2 dias úteis do resultado final).

O Comitê Avaliador será composto por três docentes da 
FSP/USP será designado pelas Comissões de Graduação e Pós-
-graduação para selecionar as disciplinas os candidatos que 
serão contemplados.

A classificação dos candidatos inscritos será realizada pelo 
Comitê Avaliador considerando a proposta apresentada pelo 
pós-graduando e seu desempenho acadêmico. Os candidatos 
classificados em segundo lugar poderão ser selecionados para 
outras disciplinas que não tenham recebido inscrições em áreas 
afins à procurada pelo candidato. A classificação dos inscritos 
observará os seguintes critérios:

1. - Adequação da proposta do estudante à proposta da 
disciplina;

2. - Autodeclaração de dedicação integral à pós-graduação;
3. - Não ter recebido bolsa PAE anteriormente
4. - Não estar recebendo outra bolsa da FSP
Os alunos contemplados deverão apresentar relatório indi-

vidual da atividade desenvolvida ou produto final da bolsa até 
01/09/2021.

Casos omissos neste Edital serão examinados pela Comis-
são de Graduação.

Cronograma
Inscrições das propostas pelos docentes - 25/03/2021 a 

31/03/2021
Inscrições dos estudantes - 02/04/2021 a 06/04/2021
Seleção final dos estudantes e disciplinas - 07/04/2021 a 

08/04/2021
Resultado final dos selecionados - 09/04/2021
São Paulo, 24 de março de 2021.
Comissão de Graduação
FSP-USP

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, 
GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS
 Edital ATAc-IAG/003/2021
ABERTURA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE TÍTULOS E 

PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE DOCENTE, 
JUNTO AOS TRÊS DEPARTAMENTOS DO INSTITUTO DE ASTRO-
NOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS DA UNIVERSI-
DADE DE SÃO PAULO

O Diretor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 
Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG/USP) torna 
público a todos os interessados que, de acordo com o decidido 
pela Congregação em sua 303ª sessão ordinária realizada em 
24-02-2021, estarão abertas pelo prazo de 15 dias, com início 
às 8 horas (horário de Brasília) do dia 31-03-2021 e término às 
17 horas (horário de Brasília) do dia 14-04-2021, as inscrições 
ao concurso público de títulos e provas visando a obtenção do 
título de Livre Docente junto aos Departamentos de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmosféricas, nas respectivas áreas de 
conhecimento, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regi-
mento Geral da USP, e respectivos programas, com base nos 
programas das disciplinas que seguem:

I. DEPARTAMENTO DE ASTRONOMIA:
Área: Astronomia. Especialidade: Populações Estelares. Con-

junto de disciplinas: Populações Estelares (AGA5740) e Astrono-
mia Extragalática (AGA5716).

II. DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA:
Área: Geofísica. Conjunto de disciplinas: Introdução à 

Geofísica I (AGG0115) e Introdução à Geofísica II (AGG0116).
III. DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS:
Área: Meteorologia. Conjunto de disciplinas: Meteorolo-

gia Física I (ACA0324), Meteorologia Dinâmica I (ACA0537), 
Meteorologia Tropical (AGM5711), Modelagem Numérica da 
Atmosfera (AGM5801) e Radiação Atmosférica I (AGM5822).

O concurso será regido pelo disposto no Estatuto, no 
Regimento Geral da Universidade de São Paulo, no Regimento 
do IAG/USP e nos artigos 2º e 3º da Resolução nº 7955/2020.

1. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamen-
te, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no 
período acima indicado, devendo o candidato apresentar reque-
rimento dirigido ao Diretor do IAG/USP, contendo dados pessoais 
e área de conhecimento (especialidade) do Departamento a que 
concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

I – documentos de identificação (RG e CPF ou passaporte);
II – memorial circunstanciado, em português, no qual sejam 

comprovados os trabalhos publicados, as atividades realizadas 
pertinentes ao concurso e as demais informações que permitam 
avaliação de seus méritos, em formato digital;

III – prova de que é portador do título de Doutor, outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

IV – tese original ou texto que sistematize criticamente a 
obra do candidato ou parte dela, em português, em formato 
digital;

V – elementos comprobatórios do memorial referido no 
inciso II, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais 
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até 
o último dia útil que antecede o início do concurso;

VI – prova de quitação com o serviço militar para candida-
tos do sexo masculino;

VII – título de eleitor;

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 PROGRAMA MONITORIA PARA ESTUDOS DIRIGIDOS - 1º 

SEMESTRE DE 2021
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO
EDITAL INTERNO 03/2021
Abertura de inscrições para preenchimento de vaga de 

monitoria de estudos dirigidos em área de estudo vinculada 
aos cursos de graduação da Faculdade de Saúde Pública no 
PROGRAMA MONITORIA PARA ESTUDOS DIRIGIDOS.

DO PROGRAMA
A FSP dispõe de 1 bolsa no valor de R$ 685,90 que será 

paga em parcela única na primeira quinzena de maio.
A monitoria será realizada no mês de abril
O aluno monitor fará jus à remuneração mensal mediante 

comprovação de frequência informada pelo docente responsá-
vel, com intermédio da Secretaria do Departamento, à Assistên-
cia Técnica Financeira da FSP.

DOS REQUISITOS PARA A SELEÇÃO DE MONITORES
Poderão candidatar-se à vaga de monitoria alunos regular-

mente matriculados nos cursos de pós-graduação da Faculdade 
de Saúde Pública.

Ter disponibilidade para o cumprimento das exigências 
estabelecidas.

Possuir conta corrente no Banco do Brasil ou providenciar a 
abertura em até dois dias úteis após a seleção. A conta corrente 
deverá ser individual, devendo o bolsista ser o titular.

DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão recebidas no período de 24 a 31 de 

março de 2021 exclusivamente online, através do formulário 
no link: https://pt.surveymonkey.com/r/estudosdirigidos12021

O estudante deverá anexar o Currículo Lattes (com a 
comprovação de vínculo ao programa de pós-graduação e 
diploma de graduação), bem como a Ficha do Aluno extraída 
do Sistema Janus.

Não serão aceitas inscrições enviadas por e-mail.
Inscrições enviadas fora do período informado serão inva-

lidadas.
DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
O Serviço de Graduação encaminhará para o(s) docente(s), 

indicado(s) pela CG, as inscrições dos alunos. Os critérios de 
seleção são de responsabilidade do(s) respectivo(s) docente(s) 
indicado(s).

Os critérios para seleção do bolsista são, em ordem de 
prioridade, os seguintes:

1. - Formação graduada afim às disciplinas;
2. - Experiência prévia na área de estudo e no uso dos 

softwares e plataformas;
3. - Não ter bolsa atual do PAE.
O certificado só será emitido após entrega do relatório de 

participação devidamente preenchido e aprovado pelo docente 
indicado pela CG.

DAS OBRIGAÇÕES E ORIENTAÇÕES AO ALUNO MONITOR:
A monitoria que será desenvolvida terá enfoque no con-

teúdo da disciplina Atividades Integradas III, que abrange os 
seguintes tópicos: indicadores de saúde, indicadores sociodemo-
gráficos, uso dos sistemas de informações em saúde, acesso à 
plataforma do Datasus e uso do Excel.

O monitor terá como atribuição colaborar com o docente 
no desenvolvimento de atividades pertinentes ao uso do Excel e 
cálculo dos indicadores.

Serão atividades destinadas aos alunos de graduação em 
Nutrição e/ou Saúde Pública e oferecidas online pelo monitor, 
via Google Meet, em duas turmas, em horários e dias distintos 
a serem definidos, com carga horária de 16h, incluindo 4h de 
monitoria exclusiva para esclarecimento de dúvidas.

Conteúdo:
O Excel é um software de criação de planilhas eletrônicas. O 

programa permite criar tabelas, calcular e analisar dados, além 
de elaborar gráficos. Na Oficina Excel Básico será apresentada 
a ferramenta e suas principais funções. Depois da oficina, os 
alunos devem ser capazes de: criar planilhas, organizar dados, 
calcular indicadores e criar gráficos.

Programa
1. - Criação de planilha eletrônica;
2. - Formatação de células;
3. - Fórmulas e funções;
4. - Formatação condicional;
5. - Classificação personalizada;
6. - Filtros;
7. - Criação de tabelas;
8. - Criação de gráficos.
Casos omissos neste Edital serão examinados pela Comis-

são de Graduação.
DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
A divulgação do resultado de seleção será publicada até dia 

08/04/2021 no Diário Oficial do Estado e no site da Graduação 
da FSP: http://www.fsp.usp.br/site/graduacao/mostra/7348

Cronograma
Inscrições - 24/03 a 31/03/2021
Divulgação do resultado de seleção - 08/04/2021
 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO
EDITAL CONJUNTO DE COMISSÃO DE GRADUAÇÃO E 

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROCESSO SELETIVO DE DISCIPLINAS E MONITORES DE 

PÓS-GRADUAÇÃO PARA O PROGRAMA “INOVAÇÃO E APOIO 
EM AMBIENTES VIRTUAIS DE ENSINO NA GRADUAÇÃO”

1º SEMESTRE DE 2021
EDITAL INTERNO 04/2021
Abertura de inscrições para alunos de pós-graduação para 

oferecimento de bolsa vinculada ao programa “INOVAÇÃO E 
APOIO EM AMBIENTES VIRTUAIS DE ENSINO NA GRADUAÇÃO” 
da Faculdade de Saúde Pública da USP.

O Programa visa o engajamento dos estudantes de pós-
-graduação em atividades no ambiente virtual de ensino de 
graduação, nas disciplinas oferecidas pelos departamentos 
e interdepartamentais da FSP, de forma a contribuir para a 
formação acadêmica e profissional dos alunos de graduação 
da FSP/USP durante o período de emergência de Saúde Pública 
relacionado à pandemia da COVID-19. Docentes ministrantes 
de disciplinas de graduação interessados em atuar como super-
visores deverão inscrever propostas resumidas com atividades 
esperadas dos monitores. Estudantes regularmente matricula-
dos em programas de pós-graduação da Faculdade de Saúde 
Pública, interessados poderão se candidatar, mediante inscrição 
nos termos desse edital. Após as inscrições dos alunos, o Comitê 
Avaliador, constituído para este fim, selecionará as propostas 
que serão contempladas.

PERÍODO DA BOLSA: 3 MESES (abril, maio e junho)
VALOR MENSAL DA BOLSA: R$ 685,90
NÚMERO DE BOLSAS:5
1ª FASE DO PROCESSO SELETIVO: INSCRIÇÃO DE INTERES-

SE NA SUPERVISÃO DE BOLSISTAS PELOS DOCENTES RESPON-
SÁVEIS POR DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO.

Os docentes da FSP interessados em atuar como super-
visores deverão apresentar uma proposta de atividades que 
esperam dos estudantes de pós-graduação na disciplina que 
ministram, resumida com, no máximo 300 palavras, onde 
conste: 1.Atividades de apoio ao ensino remoto esperadas do 
estudante. Cada disciplina receberá, no máximo, uma bolsa e 
cada docente poderá apresentar uma proposta por disciplina; 
2. manifestação pelo interesse na proposição de atividades 
inovadoras pelos estudantes de pós-graduação na disciplina e, 
se oportuno, detalhamento das atividades inovadoras esperadas. 
As inscrições serão realizadas online, no endereço eletrônico: 
www.surveymonkey.com/r/propostasinovacao12021

é regularmente matriculado em curso de bacharelado ou curso 
de licenciatura da Universidade de São Paulo, conforme consta 
no Artigo 4º, ficha do aluno, currículo e formulário de inscrição 
(disponível no final deste Edital).

§ 1º - A declaração e a ficha do aluno mencionados no caput 
deste artigo deverão ser emitidas por meio do sistema Júpiter.

§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas neste edital serão deferidos pela 
Coordenação deste projeto.

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Unidade ( http://www5.
each.usp.br/editais/ ), em 05 de maio de 2021.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de ins-
crição poderão ser encaminhados à Secretaria da Comissão 
de Pesquisa, no e-mail pesquisa@usp.br, até às 17h de 07 de 
maio de 2021.

DA SELEÇÃO
Artigo 10º - O processo de seleção será conduzido pelo 

coordenador do projeto.
Artigo 11º - A seleção avaliará, por meio da análise 

dos documentos entregues na inscrição, a qualificação do(a) 
candidato(a), sua experiência e interesse na pesquisa.

DOS RESULTADOS
Artigo 12º - O resultado da seleção será divulgado na 

página da Unidade ( http://www5.each.usp.br/editais/ ) em 11 
de maio de 2021.

Artigo 13º - Após a divulgação referida no Artigo 12, cabe 
recurso, no prazo de três dias úteis.

Parágrafo único – O recurso a que se refere o caput deste 
artigo deverá ser encaminhado à Secretaria da Comissão de 
Pesquisa, no e-mail pesquisa@usp.br , até às 17h do dia 14 de 
maio de 2021, e será decidido pelo Coordenador do Projeto.

Artigo 14º - O resultado dos recursos dispostos no Artigo 13 
serão divulgados na página da Unidade ( http://www5.each.usp.
br/editais/ ) em 17 de maio de 2021.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 15º - A coordenação do projeto poderá cancelar ou 

suspender a bolsa a qualquer momento.
Artigo 16º - A participação no projeto não estabelecerá 

vínculo empregatício com a Universidade de São Paulo.
Artigo 17º - Outras informações poderão ser obtidas pelo 

e-mail pesquisa@usp.br.
Artigo 18º - O aluno selecionado deverá providenciar aber-

tura de conta corrente individual no Banco do Brasil
Artigo 19º - Os casos omissos serão decididos pelo coorde-

nador do projeto.
Nome do Aluno
Data e local de nascimento
RG e CPF
Nome do Curso de Bacharelado/Licenciatura
Endereço completo
Telefone (residencial, comercial e celular)
Email
FICHA DE INSCRIÇÃO
São Paulo, _____ de __________________de 2021.
_______________________
Assinatura

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
EDITAL ECA-USP Nº 18-2021
RESULTADO FINAL
A Congregação da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo, em reunião de 24.03.2021, homolo-
gou o Relatório Final da Comissão Julgadora do concurso para 
obtenção do Título de Livre-Docente, junto ao Departamento 
de Jornalismo e Editoração, na especialidade de “Ecdótica, 
Literatura, Teoria e Crítica Literária”, de acordo com o edital nº 
32-2020-ECA, publicado no D.O.E. de 03.07.2020, que teve por 
candidato o Prof. Dr. Jean Pierre Chauvin, realizado nos dias 23, 
24 e 25 de fevereiro de 2021.

A referida Comissão Julgadora foi constituída pelos Profs. 
Drs.: Marisa Midori Deaecto/Professora Associada/CJE/ECA (Pre-
sidente), Mônica Isabel Lucas/Professora Associada/CMU/ECA, 
Maria Augusta da Costa Vieira/Professora Titular/FFLCH, Pedro 
Puntoni/Professor Associado/FFLCH e Silvia Maria Azevedo/
Professora Livre-Docente/UNESP, a vista das notas individuais, 
conferidas com os respectivos pesos obtida pelo candidato 
Prof. Dr. Jean Pierre Chauvin, a Comissão Julgadora houve 
por bem considerá-lo habilitado, indicando-o à obtenção do 
Título de Livre-Docente, junto ao Departamento de Jornalismo e 
Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
EDITAL ECA-USP Nº 19-2021
RESULTADO FINAL
A Congregação da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo, em reunião de 24.03.2021, homolo-
gou o Relatório Final da Comissão Julgadora do concurso para 
obtenção do Título de Livre-Docente, junto ao Departamento 
de Cinema Rádio e Televisão, na especialidade de “Direção 
Audiovisual”, de acordo com o edital nº 35-2020-ECA, publicado 
no D.O.E. de 03.07.2020, que teve por candidata a Profa. Dra. 
Patrícia Moran Fernandes, realizado nos dias 03, 04 e 05 de 
março de 2021.

A referida Comissão Julgadora foi constituída pelos Profs. 
Drs.: Esther Império Hamburger/Professora Titular/CTR/ECA (Pre-
sidente), Luiz Fernando Ramos/Professor Titular/CAC/ECA, André 
de Souza Parente/Professor Titular/UFRJ, Giselle Beiguelman/
Professora Associada/FAU e Maria Lúcia Santaella Braga/Pro-
fessora Titular/PUC-SP, a vista das notas individuais, conferidas 
com os respectivos pesos obtida pela candidata Profa. Dra. 
Patrícia Moran Fernandes, a Comissão Julgadora houve por 
bem considerá-la habilitada, indicando-a à obtenção do Título 
de Livre-Docente, junto ao Departamento de Cinema, Rádio e 
Televisão da Escola de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo.

 FACULDADE DE MEDICINA
 COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - 2021
CONVOCAÇÃO PARA MATRICULA DOS CANDIDATOS AOS 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA FMUSP EM ALFA-
BÉTICA

PERÍODO DE MATRICULA: 25/03/2021 - (DAS 11H ÁS 
13H30)

Na data e horário agendado o candidato aprovado, pesso-
almente ou por terceiros (mediante apresentação de procuração 
simples) deverá comparer para efetuar a matrícula na COREME/
FMUSP - Prédio do Instituto Oscar Freire - Av. Dr. Arnaldo, 455 - 
1º andar - conforme item MATRICULA do correspondente edital, 
aqueles que não fizerem a matrícula no período indicado serão 
considerados DESISTENTES.

IMPORTANTE: ATENDENDO A RESOLUÇÃO DA CNRM 01 DE 
2017, OS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA MATRICULA NA 
FMUSP A PARTIR DE 16/03/2021, NÃO PODERÃO ESTAR MATRI-
CULADOS EM OUTRA INSTITUIÇÃO. CASO ESTEJAM MATRICU-
LADOS EM OUTRA INSTITUIÇÃO DEVEM OBRIGATORIAMENTE 
APRESENTAR NO ATO DA MATRICULA NA FMUSP DOCUMENTO 
ADICIONAL: CÓPIA LEGÍVEL DO PROTOCOLO DE ENTREGA DE 
CANCELAMENTO DE MATRICULA NA OUTRA INSTITUIÇÃO 
DATADO DE ATÉ 15/03/2021.

QTD - INSCRIÇÃO - NOME COMPLETO - RG - NOME DO 
PROGRAMA - FP - DATA - HORÁRIO

1 - PD0134 - RAQUEL DORNELAS MARQUES - 2337038 
ES - 002-CARDIOLOGIA PEDIATRICA - MIS - 25/03/2021 - 11H00 
ÁS 13H30

que dispõe a Norma Regulamentadora 32 da Portaria 3214, de 
08/06/1978 do Mtb e suas atualizações.

17.2. Comprovar possuir registro ativo no conselho regional 
de enfermagem (COREN) compatível com a formação solicitada 
no requisito de titulação.

18. Quando se tratar do componente curricular Educação 
Física (Base Nacional Comum Curricular):

18.1. Apresentar comprovação de regular inscrição no Con-
selho Regional de Educação Física (CREF).

*
 FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE 

OLIVEIRA OHL – BARUERI
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015
EDITAL Nº 209/06/2019 – PROCESSO Nº 1774605/2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 3
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO 

JOSÉ DE OLIVEIRA OHL, da cidade de BARUERI, no uso das 
atribuições e competências conferidas por meio do artigo 10 
da Deliberação CEETEPS 017/2015, de 16, publicada no DOE de 
18/07/2015, e acolhendo a manifestação da Unidade do Ensino 
Superior de Graduação (CESU) referente a análise de equivalên-
cia, conforme Memorando Nº 207/2021 – CESU, de 10/03/2021, 
CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, para a SESSÃO 
DE ESCOLHA DE AULAS, no dia 26/03/2021(sexta-feira), às 
13h30m, no endereço abaixo indicado.

Os candidatos convocados deverão comparecer com docu-
mento de identidade ou far-se-ão representar por procurador 
constituído, munido de documento de identidade do procurador.

A manifestação e escolha e atribuição de aulas obedecerão 
rigorosamente a ordem de classificação final.

O candidato que atender a convocação, mas não for apro-
veitado (após a escolha e atribuição de aulas) aguardará nova 
oportunidade de convocação.

O candidato que não atender a convocação, recusar as 
aulas oferecidas, não entregar a documentação para formalizar 
a admissão, não terá exaurido os direitos decorrentes de sua 
habilitação no processo seletivo simplificado.

O candidato que atender a convocação, e após a admissão, 
deixar de entrar em exercício, TERÁ exaurido os direitos decor-
rentes de sua habilitação no Processo Seletivo Simplificado.

As atividades de docência decorrentes da admissão do 
candidato serão executadas em regime de teletrabalho e/ou 
presenciais.

Local de apresentação: Faculdade de Tecnologia Ministro 
Ralph Biasi

Endereço: Rua Emílio de Menezes, s/nº - Gleba B – Cidade: 
Americana

Dados da abertura do PSS:
Curso Superior de Tecnologia em: Eventos
Áreas da Disciplina: Administração e Negócios / Ciências 

Políticas e Econômicas / Filosofia, Sociologia e Ética
Disciplina e carga horária: Sociedade, Tecnologia e Inovação, 

2 horas-aula, matutino
Convoca por equivalência para:
Curso Superior de Tecnologia em: Análise e Desenvolvimen-

to de Sistemas
Áreas da Disciplina: Administração e Negócios / Ciências 

Políticas e Econômicas / Comunicação Visual e Multimidia / 
Filosofia, Sociologia e Ética

Disciplina e carga horária: Sociedade, Tecnologia, 2 horas-
-aula, matutino

Número de vagas: 1
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / CLASSIFICAÇÃO
03 / Maria Marta Marins de Oliveira / 7.908.478–3 / 

006.479.608–69 / 4º;
01 / Fabio Gorayeb Damasceno / 63.001.549–1 / 

246.780.072–53 / 6º;
02 / Diana Marques dos Anjos / 16.757.748–7 / 

056.951.668–45 / 7º
*
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Comunicado
Edital EACH/ATAc/25/2021
Abertura de inscrições para seleção de bolsista para Con-

sórcio Acadêmico para a Excelência do Ensino de Graduação 
(CAEG)

A Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade 
de São Paulo torna público o presente Edital, visando a sele-
ção de bolsista em nível de graduação para atuar no projeto 
“Construção e estruturação de disciplinas, visita técnica anual e 
material didático – roteiros urbanos e trilhas e caminhadas de 
longa distância (educação, lazer e turismo)”, aprovado no Edital 
PRG 01/2020-2021 Consórcios Acadêmicos para a Excelência do 
Ensino de Graduação - CAEG.

DA FINALIDADE
Artigo 1º - O objetivo é trabalhar na criação e estruturação 

de 02 (duas) disciplinas de graduação, notadamente no con-
teúdo ligado ao Módulo Políticas Públicas e Gestão, as quais 
versarão sobre roteiros urbanos e trilhas e caminhadas de longa 
distância (educação, lazer e turismo).

DA BOLSA E DOS REQUISITOS
Artigo 2º - Será concedida 01 (uma) bolsa em nível de 

Graduação, sendo destinada a discente regularmente matri-
culado em curso de bacharelado ou curso de licenciatura da 
Universidade de São Paulo. A carga horária da bolsa é de 10 
(dez) horas semanais, com vigência de 17 de maio de 2021 a 17 
de novembro de 2021.

Parágrafo único: Poderá haver prorrogação da vigência da 
bolsa, a critério da coordenação do projeto.

Artigo 3º - O valor da bolsa é de R$ 400,00 mensais para 
10 (dez) horas semanais.

Artigo 4º - As bolsas serão atribuídas exclusivamente para 
discentes regularmente matriculados em cursos de bacharelado 
ou cursos de licenciatura da Universidade de São Paulo.

Artigo 5º - As atividades do discente no projeto deverão 
ser compatíveis com suas atividades discentes, e terão a carga 
horária de 10 (dez) horas semanais, nos termos do Artigo 2º.

Artigo 6º - O estudante não deverá acumular outra bolsa 
ou estágio pagos com recursos financeiros da Universidade 
de São Paulo, exceto os Apoios da Superintendência de Assis-
tência Social da USP (SAS), no período de vigência do plano 
de trabalho.

Artigo 7º - É requisito a matrícula regular no curso de 
bacharelado ou curso de licenciatura durante toda a vigência 
da bolsa.

Artigo 8º - O(A) bolsista deverá ter disponibilidade para 
participar de reuniões semanais na Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades da Universidade de São Paulo ou à distância, a 
critério do coordenador do projeto “Construção e estruturação 
de disciplinas, visita técnica anual e material didático – roteiros 
urbanos e trilhas e caminhadas de longa distância (educação, 
lazer e turismo)”.

DA INSCRIÇÃO
Artigo 9º - O pedido de inscrição será recebido na Secretaria 

da Comissão de Pesquisa, no e-mail pesquisa@usp.br, com o 
assunto “Construção e estruturação de disciplinas” até às 17h 
de 03 de maio de 2021, mediante declaração de que o candidato 


