UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO

SEÇÃO DE APOIO ACADÊMICO

PROGRAMA PRÓ-ALUNO
EDITAL – 2021 / 2022
Dispõe sobre o Edital 2021/2022 para seleção de
monitores bolsistas para a Sala Pró-Aluno da FMRPUSP de acordo com o Programa Pró- Aluno da PróReitoria de Graduação, para vagas disponíveis em
2021/2022
A Comissão de Graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo torna público o processo de seleção para preenchimento de vagas para bolsas a serem
disponibilizadas pelo Programa Pró-Aluno, que tem por objetivo prover aos alunos de graduação das
Unidades da USP recursos básicos de informática, para uso exclusivo nas suas atividades de
graduação, em consonância ao Edital 2021/2022 da Pró-Reitoria de Graduação.
1-

Requisito para participação da seleção: estar matriculado em curso de graduação da
Universidade de São Paulo e ter completado o primeiro semestre do respectivo curso.

2-

Tempo de dedicação do bolsista: jornada de 10 horas semanais, não podendo ser bolsista
desse programa em mais de uma Unidade, ou mesmo acumular com outra bolsa, salvo aquelas
de apoio à permanência administrada pela SAS - Superintendência de Assistência Social.

3-

Duração da bolsa de monitoria: 12 meses sem período de recesso remunerado. Início em
01/08/2021 e término em 31/07/2022.

4-

Número de bolsas: será divulgado após liberação de solicitação junto à Pró-Reitoria de
Graduação.

5-

Valor da bolsa de monitoria: R$ 500,00 (quinhentos reais).

6-

Descrição sumária das atividades a serem desempenhadas pelo monitor: Dar apoio ao
encarregado local pelo funcionamento e operação dos equipamentos e programas instalados
nas Salas Pró-Aluno disponíveis aos alunos usuários e manter a ordem geral destas salas.

7-

Responsabilidade pelo processo de seleção dos bolsistas: Comissão de Graduação e
representantes da Comissão do Laboratório Multidisciplinar.

8-

Avaliação do monitor: Ao final de cada semestre letivo, o desempenho de cada um dos
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monitores será avaliado pelo encarregado local da Sala que enviará relatório à Pró-Reitoria de
Graduação.

9-

Recrutamento, Seleção e Treinamento dos monitores: a) A contratação dos monitores será
feita anualmente por meio de Edital; b) O recrutamento será feito por meio de ampla divulgação
em todas as Unidades de Ensino do Campus USP de Ribeirão Preto e os alunos farão as
inscrições através do e-mail: apoioacademico@fmrp.usp.br mediante envio da documentação
exigida; c) Os candidatos inscritos serão submetidos a um processo de recrutamento, seleção e
treinamento coordenado por representante da Unidade em consonância com a Comissão de
Graduação; d) O processo seletivo consistirá de análise do histórico escolar e currículo.

10- Critérios para avaliação do candidato: a classificação será realizada após análise do

Curriculum Vitae devidamente documentado, a partir do estabelecimento das seguintes
pontuações:


Alunos da FMRP (resumo escolar do Júpiter) = 1 ponto;



Comprovação de experiência de monitoria em laboratório de informática (declaração
com papel timbrado e assinatura da escola) = 3 pontos;



Comprovação pelo aluno de curso pacote MS Office (certificado da escola ou histórico
escolar) ou de outro curso de informática (certificado da escola ou histórico escolar) = 3
pontos;



Comprovação de curso avançado da língua inglesa (certificado da escola ou certificado
de proficiência) = 2 pontos;



Comprovação de curso de outras línguas estrangeiras (francês, espanhol, alemão etc.)
(certificado da escola ou certificado de proficiência) = 1 ponto.

10.1 Em caso de empate serão levados em consideração:
a) Maior tempo exercido de monitoria em laboratório de informática;
b) Maior tempo de matrícula USP;
c) Maior média ponderada com reprovações;
d) Mais idoso.
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11-

Documentos exigidos para Inscrição:

Os



Ficha de inscrição,



Histórico Escolar e



Curriculum Vitae documentado (vide item 10).

documentos

acima

deverão

ser

digitalizados

e

enviados

para

o

e-mail:

apoioacademico@fmrp.usp.br.
12- Divulgação do resultado: O resultado será publicado no seguinte endereço eletrônico:

https://cg.fmrp.usp.br/pb/editais/.
13- Cronograma:

ATIVIDADE
Divulgação do edital
Inscrição

PERÍODO
01/07/21
05 a 14/07/21

Divulgação do resultado
Início da vigência da bolsa

30/07/21
01.08.2021*

*Devido à pandemia do COVID-19 e às diretrizes da Universidade de São Paulo, as
atividades de monitoria ocorrerão na forma EAD até que as condições sanitárias
permitam o retorno presencial.
14- Validade do edital: A presente seleção é válida para o ano de 2021/2022. Os selecionados

poderão ser convocados à medida que surgirem novas vagas.
Ribeirão Preto, 18 de junho de 2021.

Prof. Dr. Luís Fernando Tirapelli
Vice Coordenador do Laboratório Multidisciplinar
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