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A Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo torna público o presente 
Edital , visando à seleção de bolsista de pós-graduação stricto sensu, em nível de Doutorado, para 
atuar no projeto de pesquisa (Poluição do ar e a primeira infância). Essa bolsa será financiada via 
Convênio entre a Universidade de São Paulo e a empresa WRI-Brasil (E-Convênios 46327: 
EACH/USP e WRI-Brasil) 
 

DA FINALIDADE 
 
Artigo 1º - O objetivo da pesquisa será estudar as concentrações de material particulado fino (MP2.5) 
em escolas da periferia de São Paulo, bem como fazer caracterização físico-química do poluente. 
 

DA BOLSA E DOS REQUISITOS 
 
Artigo 2º - Será concedida uma bolsa em nível de Doutorado, destinada exclusivamente a discente 
regularmente matriculado em programa de pós-graduação stricto sensu da Universidade de São 
Paulo nas áreas de Sustentabilidade, Ciências Ambientais, Engenharias ou áreas afins.  A carga 
horária da bolsa é de 20 horas semanais, com vigência de de 6 (seis) meses prorrogáveis por mais 6 
(seis) meses, a critério da coordenação do projeto. 
 
Artigo 3º - O valor da bolsa é de R$ 1.900,00 mensais. 
 
Artigo 4º - As atividades do bolsista no projeto deverão ser compatíveis com suas atividades discentes 
e terão carga horária de 20 horas semanais, nos termos do Artigo 2º.  
 
Artigo 5º - O estudante não deverá acumular outra bolsa ou estágio pagos com recursos financeiros 
da Universidade de São Paulo, exceto os Apoios da Superintendência de Assistência Social da USP 
(SAS), no período de vigência do plano de trabalho. 
 
Artigo 6º - É requisito a matrícula regular em programa de pós-graduação stricto sensu, nível 
Doutorado, em uma das áreas citadas no Artigo 1º, durante toda a vigência da bolsa. 
 
Artigo 7º - O bolsista deverá ter disponibilidade para participar de reuniões periódicas sobre o 
andamento do projeto, para atividades de campo relacionadas às campanhas de amostragens, ter 
conhecimento sobre poluentes atmosféricos, ter conhecimento sobre equipamentos de amostragem 
de material particulado, ter conhecimento sobre técnicas de análise do (MP2.5),  ter disponibilidade 
para reuniões nas escolas e palestras para a comunidade. 
 

DA INSCRIÇÃO 
 
Artigo 8º - O pedido de inscrição será recebido na Secretaira da Comissão de Pesquisa, pelo e-mail 
pesquisa@usp.br, até as 17h de 28 de maio de 2021, mediante apresentação dos seguintes 
documentos: (a) declaração de que o candidato é regularmente matriculado em programa de pós-
graduação stricto sensu da Universidade de São Paulo, conforme consta no Artigo 2º, (b) histórico 
escolar completo e atualizado, (c) currículo, (d) formulário de inscrição, (e) carta de interesse na 
pesquisa. 

 
§ 1º - Os documentos (a) e (b) mencionados no caput deste artigo deverão ser emitidos por meio do 
Sistema Janus. 
§ 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 31 de maio de 2021. 
 

DA SELEÇÃO 
 

Artigo 9º - O processo de seleção será conduzido pelos coordenadores do projeto. 
 
Artigo 10º - 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 11º - O resultado da seleção será divulgado na página da Unidade 
(http://www5.each.usp.br/editais/ ) em 04 de junho de 2021. 
 
Artigo 12º - Não caberão recursos 
  

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Artigo 13º - Os coordenadores da pesquisa poderão, a qualquer tempo, solicitar a dispensa do 
bolsista. 
 
Artigo 14º - A bolsa também cessará antes do prazo determinado, caso o estudante manifeste, por 
escrito, sua justificativa para a saída.  
 
Artigo 15º - A participação na pesquisa não estabelecerá vínculo empregatício com a Universidade 
de São Paulo. 
 
Artigo 16º - Outras informações poderão ser obtidas através do e-mail pesquisa@usp.br. 
 
Artigo 17º - O aluno selecionado deverá providenciar conta corrente individual no Banco do Brasil. 
 
Artigo 18º - Casos omissos serão decididos pelos coordenadores da pesquisa. 



Inscrição para seleção de Bolsista de pesquisa – Pós-graduação 

FICHA DE INSCRIÇÂO 

 
 
 

Data de Nascimento Local de Nascimento 

CPF RG 

Local de Expedição do RG Data de Expedição do RG 

Nome do Curso de Doutorado 

E-mail:  

Endereço completo: 

 

 

Telefone celular: 

 
 
 
 
 

São Paulo, de maio de 2021 
 
 
 
                                              ____________________________ 

Assinatura 

Nome do aluno 


