BOLSA DE ESTUDOS – PROCESSO SELETIVO
O Escritório de Apoio à Pesquisa comunica a abertura de processo seletivo para indicação de um
bolsista para atuar junto ao projeto da Profa. Irene Kazumi Miura em desenvolvimento no âmbito do
Edital PRG 01/2020-2021 - Consórcios Acadêmicos para a Excelência do Ensino de Graduação
CAEG, para projetos que contemplem atividades e inovações e/ou modelos a partir de experiências
inovadoras de ensino.
1. VAGA
Vaga exclusiva para aluno regularmente matriculados nos cursos de graduação da USP. O valor de
cada bolsa é de R$400,00 mensais.
2. VIGÊNCIA
A bolsa será concedida com vigência de 21/06/2021 a 10/12/2021. A carga horária semanal será de
20 horas.
3. ATIVIDADES
O bolsista deverá realizar as seguintes atividades:
- Produzir tutoriais em áudio, vídeo e texto de recursos disponíveis no eDisciplinas.
- Realizar criação, personalização e auxílio a docentes e monitores na criação, personalização e
inclusão de material didático no eDisciplinas.
- Orientar e produzir material didático em diversas mídias como vídeo, PowerPoint, podcast e textos.
- Pesquisar por recursos didáticos, práticas pedagógicas e tecnologias que possam ser de uso nas
disciplinas dos cursos de graduação e pós-graduação.
- Acompanhamento, gravação e edição de videoaulas para uso em disciplinas de graduação e
pós-graduação.
- Atendimento e suporte ao usuário para uso do eDisciplinas.
- Organizações de informações referentes aos projetos executados.
4. REQUISITOS DO CANDIDATO
Vagas exclusivas para alunos regularmente matriculados em curso de graduação da USP, cumprindo
os seguintes requisitos:
a) estar regularmente matriculado em curso superior da USP;
b) não possuir vínculo empregatício ou receber simultaneamente outra bolsa concedida pela USP,
exceto auxílios de permanência (moradia e/ou alimentação);
c) não possuir punição por infração disciplinar registrada em qualquer época de seu curso atual.
d) Conhecimento na utilização dos softwares Camtasia e/ou Sony Vegas.
5. INSCRIÇÃO
As inscrições serão efetuadas por mensagem eletrônica enviada ao endereço apoiopq@fearp.usp.br,
com o assunto “INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO – CAEG 02/2021”, no período de 24/05/2021
a 02/06/2021, e deverá conter os seguintes documentos anexados:
- Carta de motivação indicando como o candidato atende aos requisitos necessários;
- Histórico Escolar de graduação;
- Currículo elaborado pelo aluno.
6. SELEÇÃO
A seleção será realizada pela coordenadora do projeto por meio da análise dos documentos listados
no item 5.
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Os candidatos deverão realizar processo seletivo na semana entre 07 a 11 de junho (informações
sobre horários e acessos serão enviadas por email)
Provas de habilidades
(i)
atividades de edição de vídeos
(ii)
gerenciamento de atividades no moodle (e-disciplinas USP).
Após as provas de habilidades, os candidatos serão convocados (por email) para entrevistas
individuais e remotas com a coordenadora no dia 15 junho.
7. RESULTADO
O resultado será informado diretamente aos inscritos a partir do dia 16/06/2021 por email.
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