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 Negócios Públicos
 GOVERNO

 CHEFIA DE GABINETE

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Departamento de Administração
 AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 3 – HABILITAÇÃO 

DA CONCORRÊNCIA 06/2021
PROCESSO: SEGOV-PRC n. 2021/01240
A Secretaria de Governo, através da Comissão Julgadora de 

Licitações, COMUNICA aos interessados que no dia 24/05/2022, 
às 10h, no Auditório Arouche do Palácio dos Bandeirantes, sito 
na Avenida Morumbi, nº 4.500, São Paulo/SP, será realizada a 
sessão pública para abertura dos Envelopes 3 – HABILITAÇÃO, 
da Concorrência 06/2021, da Secretaria de Orçamento e Gestão, 
cujo objeto é a execução dos serviços de EVOLUÇÃO DO PRO-
GRAMA “INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO – IDE-SP. conforme as especificações técnicas 
constantes do Projeto Básico, que integra o Edital como Anexo 
I, observadas as normas técnicas da ABNT. Informamos que 
durante o prazo recursal não houve apresentação de recurso. 

 AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 3 – HABILITAÇÃO 
DA CONCORRÊNCIA 07/2021

PROCESSO: SEGOV-PRC n. 2021/01521
A Secretaria de Governo, através da Comissão Julgadora de 

Licitações, COMUNICA aos interessados que no dia 24/05/2022, 
às 14h, no Auditório Arouche do Palácio dos Bandeirantes, sito 
na Avenida Morumbi, nº 4.500, São Paulo/SP, será realizada a 
sessão pública para abertura dos Envelopes 3 – HABILITAÇÃO, 
da Concorrência 07/2021, da Secretaria de Orçamento e Gestão, 
cujo objeto a prestação de serviços de engenharia cartográfica, 
envolvendo as etapas de levantamento aerofotogramétrico, 
perfilamento a laser aerotransportado, apoio de campo, aero-
triangulação, restituição, geração de modelo digital de terreno 
(MDT), ortofotomosaicos RGB e infravermelho digitais com GSD 
de 0,25m X 0,25m, compreendendo a porção Centro-norte do 
Estado de São Paulo, conforme as especificações técnicas cons-
tantes do Projeto Básico, que integra este Edital como Anexo 
I, observadas as normas técnicas da ABNT. Informamos que 
durante o prazo recursal não houve apresentação de recurso. 

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 Processo: 2021/576559 – PE: 24/2022 – OC: 
512802510572022OC00043

Interessado: Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-
-SP.

Assunto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ ESPECIAL GOURMET TORRA-
DO E MOÍDO COM ENTREGA PARCELADA.

Diante dos elementos de instrução dos autos e no uso 
da competência a mim conferida pela Portaria DETRAN nº 
195/2018, c.c. o artigo 10, inciso VI, da lei Complementar nº 
1.195, de 17 de janeiro de 2013, e artigo 10, inciso I, alínea “g” 
do Regulamento do DETRAN, aprovado pelo Decreto estadual nº 
59.055, de 09 de abril de 2013, nos termos do artigo 3º, inciso 
VII, do Decreto nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, HOMO-
LOGO o procedimento licitatório, Pregão Eletrônico nº 24//2022, 
que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE CAFÉ ESPECIAL GOURMET 
TORRADO E MOÍDO COM ENTREGA PARCELADA, proveniente 
do Processo DTRAN-PRC-2021/576559, em conformidade com 
a ADJUDICAÇÃO do objeto pelo pregoeiro, à empresa RAIRA 
ARAUJO ARAGÃO. – EPP, CNPJ nº 34.175.672/0001-50, pelo 
valor total proposto de R$ 126.720,00 (cento e vinte e seis mil, 
setecentos e vinte reais) para os itens 01 e 02.

 Processo: 2021/508769 – PE: 20/2022 – OC: 
512801510572022OC00009

Interessado: Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-
-SP.

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E REMONTAGEM 
DE DIVISÓRIAS LEVES NA UNIDADE SANTOS DO DETRAN.SP.

Diante dos elementos de instrução dos autos e no uso 
da competência a mim conferida pela Portaria DETRAN nº 
195/2018, c.c. o artigo 10, inciso VI, da lei Complementar nº 
1.195, de 17 de janeiro de 2013, e artigo 10, inciso I, alínea “g” 
do Regulamento do DETRAN, aprovado pelo Decreto estadual nº 
59.055, de 09 de abril de 2013, nos termos do artigo 3º, inciso 
VII, do Decreto nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, HOMO-
LOGO o procedimento licitatório, Pregão Eletrônico nº 20//2022, 
que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E 
REMONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES NA UNIDADE SANTOS DO 
DETRAN.SP, proveniente do Processo DTRAN-PRC-2021/508769, 
em conformidade com a ADJUDICAÇÃO do objeto pelo pre-
goeiro, à empresa MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY. – EPP, 
CNPJ nº 13.778.161/0001-52, pelo valor total proposto de R$ 
16.830,00 (dezesseis mil, oitocentos e trinta reais).

 CASA MILITAR

 Despacho do Chefe de Gabinete
Extrato de Contrato
Processo n° CM-PRC-2022/00061
Parecer CJ/SG nº 71/2022
Pregão Eletrônico nº CMIL-024/2022
Contrato n° CMIL-014/2022
Contratante: CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVER-

NADOR
Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ: 

02.558.157/0001-62
Objeto: Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), para 

trafego de voz e dados através da tecnologia 3g, 4g ou superior, 
pelo sistema pós-pago, com fornecimento de estações móveis do 
tipo smartphones, em regime de comodato.

Data da assinatura: 11/05/2022
Vigência: 15 (quinze) meses, com início em 19/05/2022 e 

término em 18/08/2023.
Valor estimativo mensal R$ 50.139,97 (cinquenta mil, cento 

e trinta e nove reais e noventa e sete centavos).
Classificação Orçamentária: PTRES: 510305 - Coordenação 

Operação Segurança Institucional.
Natureza da Despesa: 339050.
Gestor Contratual: Capitão da PMESP Edgar Pinezzi Melo.
Gestor Contratual Eventual: Capitão da PMESP José Roberto 

Pinto.

 ORÇAMENTO E GESTÃO

 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

 GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
NÚCLEO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Acha-se aberto, no INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - à Av. Ibirapuera, n.° 981 - 6º 
andar, o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 37/2022 DO TIPO MENOR 
PREÇO - PROCESSO IAMSPE N.º IAMSPE-PRC-2022/01278 - 
OFERTA DE COMPRA Nº 532101530552022OC00528 - PARA 
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PERIFÉRICOS, 
INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMEN-

A conclusão do PAE, com aprovação, dará ao pós-gradu-
ando:

1. Direito de receber um certificado de participação no 
Programa, quando da realização do primeiro estágio, ou uma 
Declaração, a partir do segundo;

2. Direito de solicitar a atribuição de até 20% dos créditos 
necessários ao seu programa de pós-graduação, respeitados os 
critérios da CPG a qual estiver vinculado.

O desligamento do PAE se dará em virtude de:
1. Trancamento de matrícula, abandono ou conclusão do 

curso de pós-graduação ao qual estiver vinculado;
2. Não cumprimento da carga horária fixada no projeto;
3. Não cumprimento do plano de atividades.

 INSTITUTO DE FÍSICA
 Edital de abertura de inscrições para o Estágio Super-

visionado do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino 
(PAE) no Instituto de Física da USP – 2º semestre de 2022.

Ficam abertas de 01 a 20 de junho de 2022 as inscrições de 
estudantes de pós-graduação do Instituto de Física da Universi-
dade de São Paulo para o Estágio Supervisionado do Programa 
de Aperfeiçoamento de Ensino. Poderão inscrever-se alunos 
regularmente matriculados em cursos de pós-graduação, mes-
trado e doutorado, que já tenham sido aprovados ou estejam 
cursando a disciplina de Preparação Pedagógica de Ensino (PAE).

A Comissão Coordenadora do PAE do Instituto de Física 
da USP avaliará os projetos, selecionará os candidatos e acom-
panhará o estágio dos estudantes. A CPG outorgará créditos 
para os estagiários de mestrado e doutorado do IFUSP que 
concluírem o estágio e tiverem seu relatório aprovado, de acordo 
com as normas do programa. O(a) aluno(a) também terá direito 
a um certificado de participação no PAE, quando da primeira 
participação, e a atestados nas demais participações. Por sua 
participação, o(a) aluno(a) que não tenha vínculo empregatício 
com a Universidade poderá receber auxílio financeiro mensal 
(dependendo da disponibilidade de recursos financeiros da 
USP), cujo valor, na tabela de vencimentos da Universidade de 
São Paulo, corresponde a 50% da referência de Assistente em 
Regime de Turno Parcial (RTP). A participação no Programa não 
estabelecerá vínculo empregatício com a Universidade de São 
Paulo, devendo o(a) interessado(a) estar segurado(a) contra 
acidentes pessoais.

O estágio tem início no dia 01 de agosto e termina no dia 
31 de dezembro de 2022, portanto é imprescindível que o(a) 
estagiário(a) participe de todas as atividades previstas para o 
período. Quaisquer mudanças de calendário serão comunicadas 
aos estudantes. Antes do início do estágio, o(a) aluno(a) deve 
entregar à Secretaria de Pós-Graduação o termo de compromis-
so de estágio devidamente assinado e, ao longo do semestre, 
o(a) mesmo(a) se compromete a entregar a folha de frequência 
até o dia 25 de todo mês.

Após o encerramento das atividades, estagiário(a) e 
supervisor(a) deverão preencher os relatórios solicitados de 
maneira completa e submetê-los à Comissão PAE para análise.

Para inscrever-se, o(a) aluno(a) deve acessar o endereço 
https://uspdigital.usp.br/janus/comum/entrada.jsf, entrar com 
seu nome de usuário(a) e senha, clicar em “PAE”, “Inscrição”, 
“2º semestre de 2022”, “Adicionar/Alterar”, preencher o formu-
lário e clicar em “Salvar”. O correto preenchimento do formulá-
rio é de total responsabilidade do(a) aluno(a).

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 SECRETARIA GERAL
 Edital
O Diretor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura 

e Urbanismo, Prof. Dr. Alberto Luiz Francato, convoca eleição 
discente de 01 (um) titular e 01 (um) suplente de cada Programa 
de Pós-Graduação (Arquitetura, Tecnologia e Cidade e Enge-
nharia Civil), junto à Congregação da FECFAU, com mandato 
de 01 (um) ano, a partir de 14/09/2022, permitida apenas uma 
recondução, em consonância ao Regimento Geral da Unicamp, 
artigos 215 a 222.

As inscrições serão recebidas das 09 horas do dia 
30/05/2022 até às 16 horas do dia 02/06/2022, via formulário 
eletrônico.

A votação eletrônica será realizada das 09 horas do dia 
06/06/2022 até às 16 horas do dia 09/06/2022, por meio do 
sistema e-Voto da Unicamp. (Proc. Nº 05-P-15146/1999)

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA
 Faculdade de Engenharia
  EDITAL STGP/CISA 180-2022 - CONVOCAÇÃO
 O Diretor da Faculdade de Engenharia do Câmpus de Ilha 

Solteira CONVOCA o candidato abaixo - aprovado em concurso 
público de provas e títulos para contratação de 1 (um) Professor 
Substituto, por prazo determinado, em caráter emergencial, para 
atender excepcional interesse público no ano letivo de 2022, 
pelo prazo máximo de 10 (dez) meses, em 12 horas semanais 
de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação comple-
mentar, área de Engenharia Mecânica, subárea do conhecimento 
Ciências Térmicas, na disciplina: Sistemas Hidropneumáticos, 
Transferência de Calor e Massa II, Transferência de Calor Indus-
trial, junto ao Departamento de Engenharia Mecânica - para 
comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
publicação deste Edital na Seção Técnica de Gestão de Pessoas 
situada na Av. Brasil, 56 – Centro, em Ilha Solteira-SP - para 
anuência à contratação e apresentação dos documentos com-
probatórios das condições exigidas no Edital 94/2022-STDARH 
- Abertura de Inscrições, munido de:

1. Curriculum Lattes atualizado;
2. Cópia da Cédula de Identidade;
3. Cópia do CPF e comprovante de regularidade;
4. Cópia do comprovante de estar em dia com as obrigações 

militares, quando do sexo masculino;
5. Cópia do Título de Eleitor e comprovante de estar em dia 

com a Justiça Eleitoral;
6. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
7. Cartão de inscrição no PIS/PASEP;
8. Cópia dos diplomas de graduação e pós-graduação e 

seus respectivos históricos escolares;
9. Certidão de antecedentes criminais;
10. Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia das 

páginas: folha de rosto, dados pessoais e primeiro registro);
11. 3 fotos 3 x 4 iguais e recentes.
 O não comparecimento do candidato no prazo acima 

estabelecido, bem como a recusa à contratação ou a não 
apresentação dos documentos no prazo fixado, a inexatidão 
das afirmativas e/ou a irregularidades dos mesmos ou ainda, 
consultado e contratado deixar de entrar em exercício, terá 
exaurido os direitos decorrentes de sua habilitação no Concurso. 
(Proc. 328/2022-CISA)

 CLASSIFICAÇÃO – NOME – RG
 1º – ALEX PEREIRA DA CUNHA – RG. 41.777.292/SSP-SP.

Todo o processo seletivo obedecerá às disposições contidas 
no Regimento da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Huma-
nas da USP, artigos 67 a 71.

No ato da inscrição, o candidato deverá enviar para o e-mail 
(monitoriascl@gmail.com) cópia dos seguintes documentos: 
curriculum vitae (contendo experiência profissional e atividades 
acadêmicas), RG, CPF e comprovante de vínculo acadêmico com 
a Faculdade (da graduação, resumo escolar e atestado de matrí-
cula com disciplinas do sistema Júpiter ou da pós-graduação, 
do sistema Janus).

O processo seletivo consistirá de 3 fases: Prova Escrita, 
Entrevista e Análise de Currículo, cuja data será definida pos-
teriormente e estará disponível no site do Centro de Línguas.

Observação: Todos os critérios do processo seletivo são 
eliminatórios e em virtude do isolamento da quarentena as 
etapas ocorrerão a distância e será de inteira responsabilidade 
do candidato acompanhar a divulgação de datas e horários rela-
tivos às fases da seleção pelo site do Centro de Línguas http://
clinguas.fflch.usp.br/.

Ao término do período da monitoria, o aluno deverá 
apresentar ao Centro de Línguas, por intermédio do professor 
responsável, um relatório das atividades desenvolvidas.

O professor responsável pela monitoria poderá, a qual-
quer tempo, solicitar a dispensa do aluno monitor, mediante 
justificativa.

A monitoria também cessará, antes do prazo determinado, 
caso o aluno manifeste, por escrito, seu desinteresse.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU
 EDITAL 004/2022/FOB(CPG)
A Faculdade de Odontologia de Bauru torna pública a aber-

tura de inscrições para a etapa de Estágio Supervisionado em 
Docência do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, em con-
formidade com o disposto na Portaria GR-3588, de 10/05/2005, 
para o 2º Semestre de 2022, com início em 01/08/2022.

O Estágio Supervisionado em Docência será desenvolvido 
em disciplinas curriculares de graduação vinculadas à FOB.

As inscrições estarão abertas no período de 20/05/2022 à 
09/06/2022, no Sistema Janus (PAE \> Inscrição \> 2º semestre 
de 2022 \> Adicionar/Alterar). Não serão aceitas inscrições fora 
do período de inscrição.

O período de avalização dos orientadores e supervisores 
será de 20/05/2022 à 10/06/2022. Caso o docente (Orientador 
e Supervisor) não se manifeste, a inscrição será cancelada, ou 
seja, é imprescindível a aprovação do orientador E do supervisor.

Compete ao aluno comunicar seu orientador e supervisor 
para que estes efetuem a avalização de sua inscrição no sistema 
Janus. Os secretários de área poderão avalizar uma inscrição 
a pedido do docente mediante confirmação por escrito, pes-
soalmente ou e-mail USP. O aluno poderá verificar a qualquer 
momento se sua inscrição foi avalizada pelo orientador e seu 
supervisor acessando sua inscrição no sistema Janus.

Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados em 
cursos de mestrado e doutorado da Universidade de São Paulo, 
desde que tenham cumprido previamente nesta Universidade a 
etapa denominada de Preparação Pedagógica.

Deverão participar do PAE todos os alunos bolsistas da 
Capes. Os bolsistas de Mestrado deverão cumprir a etapa de 
Preparação Pedagógica e os bolsistas de Doutorado deverão 
cumprir as etapas de Preparação Pedagógica e de Estágio Super-
visionado em Docência, caso não tenha cursado no mestrado.

No plano de atividades que será preenchido no Sistema 
Janus, deverão constar as tarefas de responsabilidade do pós-
-graduando, a carga horária média a ser exigida não poderá ser 
superior a seis horas semanais, sendo as informações contidas 
nele de responsabilidade do Supervisor. Fica vetado aos alunos, 
ministrar aulas, mesmo que acompanhados do docente.

A seleção dos candidatos inscritos obedecerá aos critérios 
estipulados pela Comissão PAE-FOB e Comissão Central PAE 
- USP.

Critérios para a seleção de estagiários para o 2º semestre 
de 2022.

1. Desempenho Acadêmico (Histórico Escolar);
2. Não tenham prazo de depósito no semestre do estágio.
3. Será permitido apenas 1 estagiário por Supervisor.
4. Serão permitidas até 2 participações por curso, ou seja, 2 

no Mestrado e 2 no Doutorado.
Critérios para atribuição de apoio financeiro para o 2º 

semestre de 2022.
1. Desempenho Acadêmico (Histórico Escolar);
2. Menor número de participações no PAE com apoio 

financeiro.
Os participantes do programa, selecionados de acordo 

com o número de cotas atribuídas à FOB, receberão um auxílio 
financeiro mensal, calculado com base na remuneração horária 
do docente na categoria Assistente em RTP, incluindo-se a 
gratificação de mérito. Contudo, os alunos que tenham vínculo 
empregatício com a Universidade de São Paulo não poderão 
receber o auxílio. A critério da Comissão PAE-FOB e Comissão 
Central PAE - USP poderão ser aceitos estagiários voluntários, 
sem direito à remuneração. Os alunos inscritos que pertencem 
a Unidades ou Interunidades USP que não possuem o PAE 
instaurado não irão concorrer aos auxílios financeiros atribuídos 
pela Comissão Central à Unidade na qual estão inscritos, mas 
sim a cota destinada a sua Unidade ou Interunidades de origem.

Os alunos selecionados para o programa, terão como 
obrigação, entregar o termo de compromisso, que deverá deve 
ser entregue até o dia que antecede o estágio, 29/07/2022, em 
duas vias, frente e verso, assinada e datada somente pelo aluno, 
na secretaria de Pós-Graduação da FOB. Se não for entregue o 
estágio será cancelado. NÃO será aceito Termo fora do prazo 
estipulado neste Edital.

A supervisão do projeto ficará a cargo do docente responsá-
vel pela disciplina de graduação a ser monitorada. A função de 
supervisor será desvinculada da função de orientador do aluno, 
não sendo vedada a coincidência. Cabe ao supervisor orientar 
as atividades desenvolvidas pelo estagiário e acompanhar o 
desenvolvimento do plano de atividades.

Mensalmente (incluindo o mês de agosto) o estagiário tem 
a obrigação de entregar o Controle de Frequência, até o 3º dia 
útil após o término da folha (Término da folha = dia 20 de cada 
mês e enquanto durar a Pandemia do Covid o controle da frequ-
ência poderá ser por meio de 1 e-mail do supervisor do estágio 
atestando a frequência do aluno.

Os estagiários, contemplados com o auxílio financeiro, que 
não entregarem o controle de frequência no prazo estipulado 
pela Unidade, não receberão o pagamento da bolsa referente 
ao mês do ocorrido.

A não entrega da Folha de Frequência por duas vezes 
acarretará no desligamento do estagiário e consecutivamente na 
devolução do auxílio recebido no caso de alunos contemplados.

Ao final do estágio (31/12/2022), será de obrigação do 
estagiário, entregar o Relatório Final e a Ficha de Avaliação do 
Supervisor digitados, impressos FRENTE/VERSO (1 folha para o 
estagiário e 1 folha para o supervisor ) e ASSINADOS (Não será 
aceito assinatura digitalizada) ATÉ dia 24/01/2023, em caso de 
manutenção da Pandemia, novas informações sobre a entrega 
desses documentos serão disponibilizadas na página da Pós-Gra-
duação da FOB-USP e caso este não seja entregue dentro do prazo 
estipulado, o estagiário perderá o direito de receber o certificado/
declaração e no caso dos contemplados com o auxilio financeiro, 
este terá que devolver o valor integral recebido. O aproveitamento 
dos estagiários será avaliado através de relatórios.

Secretaria de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia 
e hora que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Proce-
dimentos Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia 
e hora agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de 
modo que não retarde outros atendimentos agendados

DR. ÉVERTON RIBEIRO SILVA – OAB/SP 341.477
DR. DIEGO FERNANDO CRUZ SALES - OAB/SP 339.376

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Edital CSCRH 50/2022
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Educação da USP convoca a candidata 

Leliane Aparecida Castro Rocha (Cargo: 1251848 – Professor 
Contratado III - Doutor), Edital de abertura de Processo Sele-
tivo FEUSP-40/2022 e Edital de Resultado Final/Classificação e 
Homologação FEUSP-63/2022 a entrar em contato com o Centro 
de Serviços Compartilhados em Recursos Humanos (rhsoapau-
lo@usp.br) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir 
do dia seguinte ao da presente publicação, munida de todos os 
documentos, para dar andamento a sua contratação.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 Edital ATAC-011-2022-CL-Prof Italiano
Estarão abertas na Secretaria do Centro de Línguas, na 

Avenida Professor Lineu Prestes, 159 (Prédio da Casa de Cultura 
Japonesa), sala 05, Cidade Universitária Armando de Salles 
Oliveira, em caráter excepcional, no período de 19/05/2022 a 
30/05/2022, as inscrições para preenchimento de 1 vaga para 
a função de monitor bolsista com o objetivo de desenvolver as 
seguintes atividades: acompanhar cada processo de inscrições 
dos candidatos aos exames de proficiência, desde a abertura 
do edital no site até o arquivamento final das provas; checar 
o pagamento dos boletos antes das provas; enviar e receber 
e-mails das secretarias das unidades no que concernem os pro-
cedimentos e datas referentes às provas. Quanto à execução das 
provas, o monitor contratado deverá: imprimir, aplicar o exame 
de proficiência, e fazer a pré-correção, entre outras atividades. 
Depois da aplicação, divulgar resultados para os departamentos. 
Ao final, o monitor deverá arquivar as provas. Também serão res-
ponsabilidades do monitor as atividades técnico-administrativas 
da área de italiano, as quais envolvem os processos de inscrição, 
seleção e matrícula dos candidatos a cursos e oficinas relativos 
ao idioma italiano do Centro Interdepartamental de Línguas. 
Cabe ressaltar que, durante o período de trabalho remoto, o 
monitor realizará as atividades descritas anteriormente confor-
me a dinâmica implementada pela secretaria do CIL e coordena-
ção da área de italiano.

Poderão candidatar-se à monitoria os alunos regularmente 
matriculados nos Cursos de Letras da FFLCH-USP, que tenham 
concluído a disciplina Língua Italiana IV, ou alunos regularmente 
matriculados nos Programas de Pós-Graduação em Letras da 
FFLCH-USP.

Os monitores selecionados serão remunerados mediante 
bolsa, por 60 horas mensais, com valores de R$ 840,00 - alunos 
dos cursos de Graduação e R$ 1.260,00 - alunos dos cursos de 
pós-graduação, sem vínculo empregatício com a Unidade.

É vedado o acúmulo de bolsas. Se o aluno já for bolsista de 
outra modalidade na USP, não será possível atuar e receber pela 
presente monitoria.

A vigência da bolsa será de seis meses, renováveis, auto-
maticamente, por mais seis meses, permitindo-se, todavia, que 
o aluno que já tenha exercido monitoria se candidate a novo 
processo seletivo.

Todo o processo seletivo obedecerá às disposições contidas 
no Regimento da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Huma-
nas da USP, artigos 67 a 71.

No ato da inscrição, o candidato deverá enviar para o e-mail 
(monitoriascl@gmail.com) cópia dos seguintes documentos: 
curriculum vitae (contendo experiência profissional e atividades 
acadêmicas), RG, CPF e comprovante de vínculo acadêmico com 
a Faculdade (da graduação, resumo escolar e atestado de matrí-
cula com disciplinas do sistema Júpiter ou da pós-graduação, 
do sistema Janus).

O processo seletivo consistirá de 3 fases: Prova Escrita, 
Entrevista e Análise de Currículo, cuja data será definida pos-
teriormente e estará disponível no site do Centro de Línguas.

Observação: Todos os critérios do processo seletivo são 
eliminatórios e em virtude do isolamento da quarentena as 
etapas ocorrerão a distância e será de inteira responsabilidade 
do candidato acompanhar a divulgação de datas e horários rela-
tivos às fases da seleção pelo site do Centro de Línguas http://
clinguas.fflch.usp.br/.

Ao término do período da monitoria, o aluno deverá 
apresentar ao Centro de Línguas, por intermédio do professor 
responsável, um relatório das atividades desenvolvidas.

O professor responsável pela monitoria poderá, a qual-
quer tempo, solicitar a dispensa do aluno monitor, mediante 
justificativa.

A monitoria também cessará, antes do prazo determinado, 
caso o aluno manifeste, por escrito, seu desinteresse.

Edital ATAC-012-2022-CL-Prof Francês
Estarão abertas na Secretaria do Centro de Línguas, na 

Avenida Professor Lineu Prestes, 159 (Prédio da Casa de Cultura 
Japonesa), sala 05, Cidade Universitária Armando de Salles Oli-
veira, no período de 19/05/2022 a 07/06/2022, as inscrições para 
preenchimento de 1 vaga para a função de monitor bolsista com 
o objetivo de desenvolver as seguintes atividades: acompanhar 
o processo de cadastramento, inscrição, seleção e matrícula dos 
candidatos a cursos de Francês do Centro Interdepartamental 
de Línguas da FFLCH, assim como as etapas de divulgação 
e elaboração de material didático; acompanhar as inscrições 
dos candidatos aos exames de proficiência, desde a abertura 
do edital até o arquivamento das provas; checar o pagamento 
dos boletos antes das provas; enviar e receber e-mails das 
secretarias das unidades no que concernem os procedimentos 
e datas referentes às provas. Responder e-mails e telefonemas 
dos alunos sobre informações pertinentes às provas. Além disso, 
desenvolver atividades de apoio acadêmico para a coordenação 
da área de francês.

Poderão candidatar-se à monitoria os alunos regularmente 
matriculados nos Cursos de Letras-Francês/Português da FFLCH-
-USP, a partir do terceiro semestre de língua francesa, ou seja, 
que tenha cursado 4 semestres da Graduação, ou alunos regular-
mente matriculados nos Programas de Pós-Graduação em Letras 
e Tradução (LETRA) da FFLCH-USP.

Os monitores selecionados serão remunerados mediante 
bolsa, por 60 horas mensais, com valores de R$ 840,00 - alunos 
dos cursos de Graduação e R$ 1.260,00 - alunos dos cursos de 
pós-graduação, sem vínculo empregatício com a Unidade.

É vedado o acúmulo de bolsas. Se o aluno já for bolsista de 
outra modalidade na USP, não será possível atuar e receber pela 
presente monitoria.

A vigência da bolsa será de seis meses, renováveis, automatica-
mente, por mais seis meses, permitindo-se, todavia, que o aluno que 
já tenha exercido monitoria se candidate a novo processo seletivo.


