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Escritório de Apoio à Pesquisa 

BOLSA PESQUISA – PROCESSO SELETIVO – 04/2020 
 
 

O Escritório de Apoio à Pesquisa comunica a abertura de processo seletivo para indicação de um 
bolsista para atuar sob orientação do Prof. Dr. José Dutra de Oliveira Neto como coordenador do Núcleo 
para o Desenvolvimento de Tecnologia e Ambientes Educacionais (NPT), aprovado junto ao 
CoCEx/USP conforme Resolução Nº 5438, DE 5/4/2008. 
 
 
1. REQUISITOS 
Vaga exclusiva para aluno regularmente matriculado em curso de graduação da USP, cumprindo os 
seguintes requisitos:  
 
a) estar regularmente matriculado em curso superior da USP, com conhecimentos OBRIGATÓRIOS 
em Wordpress, NOÇÕES de HTML e conhecimentos DESEJÁVEIS em manutenção em servidor de 
sites;  
 
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. 
 
2. VALOR E CARGA HORÁRIA: R$600,00 (seiscentos reais) mensais para o cumprimento da carga 
horária de 15 horas semanais, sendo dez horas presenciais no laboratório do NPT e cinco horas online. 
Durante a pandemia serão 15 horas semanais online. 
 
3. VIGÊNCIA DA BOLSA: de 1/10/2020 a 31/3/2021, com possibilidade de renovação de seis em seis 
meses. 
 
4. ATIVIDADES 
- Realizar manutenção do site do NPT. 
 
5. INSCRIÇÃO 
As inscrições serão realizadas mediante a entrega do (s) documento (s) abaixo relacionado (s) como 
anexo (s) de mensagem eletrônica enviado para o endereço eletrônico apoiopq@fearp.usp.br, com o 
título BOLSA NPT 04/2020, no período de 16 a 23/9/2020.  
 
- Currículo; 
- Histórico escolar de graduação com reprovações, se for o caso. 
 
6. SELEÇÃO 
A seleção será realizada pela análise dos documentos listados no item 5 e avaliação prática de prova 
de conhecimentos, a ser realizada até o dia 28/9/2020. 
 
7. RESULTADO 
O resultado será divulgado até às 18h do dia 29/9/2020 na página eletrônica da Pesquisa na página 
da FEARP (https://www.fearp.usp.br/pt-br/pesquisa). 
 
8. INFORMAÇÕES 
Poderão ser obtidas por telefone (16) 3315-0675, de segunda a sexta–feira, das 8h às 17h ou pelo 
endereço eletrônico apoiopq@fearp.usp.br.  
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