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Edital ATAC-027-18-Práticas de Leitura e Escrita Acadêmicas
Abertura de inscrições para o preenchimento de 49 vagas para a função de monitor bolsista
junto às Oficinas de Práticas de Leitura e Escrita Acadêmicas, distribuídas nas seguintes
modalidades: 20 vagas para Ciência Política (sendo 8 para Graduação e 12 para PósGraduação); 17 vagas para Filosofia (sendo 4 para Graduação e 10 para Pós-Graduação) e 12
vagas para Interdisciplinar (sendo 4 para Graduação e 8 para Pós-Graduação).
Considerando que as atividades de cada uma das modalidades (ou disciplinas) ocorrerão nos
seguintes horários:
- Ciência Política: Aulas: segunda-feira (noturno) ou terça-feira (vespertino), e também
reuniões regulares segunda-feira (10h);
- Filosofia: Aulas: quinta-feira (vespertino ou noturno), e também reuniões regulares
quinta-feira (18h);
- Interdisciplinar: Aulas: terça-feira (vespertino ou noturno), e também reuniões regulares
terça-feira (18h).
(O monitor que se inscrever precisa ter disponibilidade para participar das aulas em um dos
dois horários e das reuniões. Essa distribuição poderá sofrer alterações entre o primeiro e
segundo semestre).
Estarão abertas de 02/01/2019 a 31/01/2019, no Departamento de Linguística da FFLCHUSP, Avenida Professor Luciano Gualberto 403, sala 16, Cidade Universitária – São Paulo, as
inscrições para a função de monitor bolsista com a finalidade específica de exercer
atividades de monitoria junto às Oficinas de Práticas de Leitura e Escrita Acadêmicas (PLEA),
projeto vinculado aos Departamentos de Ciência Política, Filosofia e Linguística da FFLCHUSP.
Poderão candidatar-se à monitoria os alunos regularmente matriculados nos Programas de
Pós-Graduação, ou nos cursos de Licenciatura, ou Bacharelado da Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da USP.
O monitor selecionado será remunerado mediante bolsa, cujos valores mensais são de
R$644,41, para alunos de pós-graduação, e de R$400,00, para alunos de licenciatura e
bacharelado, valores fixados pelo Conselho Técnico-Administrativo da FFLCH-USP, por 8
horas semanais trabalhadas, sem vínculo empregatício com a Unidade.
A vigência da bolsa será de dez meses, sem renovação.
Os candidatos selecionados deverão cumprir as seguintes atividades obrigatórias:
1. Participar das atividades preparatórias (que ocorrerão entre os dias 11 e 22/02/2019) das
Oficinas de Leitura e Escrita Acadêmicas. Obs.: o monitor que se inscrever precisa ter
disponibilidades para participar das aulas em um dos dois horários e das reuniões. Essa
distribuição poderá ser mudada entre o primeiro e segundo semestre.
2. Assistir às aulas expositivas da frente de trabalho escolhida no horário em que estiver
inscrito;
3. Comparecer às reuniões regulares da frente de trabalho em que estiver inscrito;
4. Realizar a leitura e o fichamento dos textos do programa da disciplina;
5. Responsabilizar-se pelas tarefas de monitoria semanal de um grupo de alunos
matriculados na disciplina.

Todo o processo seletivo obedecerá às disposições contidas no Regimento da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, artigos 67 a 71. Para os alunos de pósgraduação, aplica-se o mesmo princípio do Programa PAE que é o aprimoramento da
formação do monitor para atividades didáticas na graduação.
No ato da inscrição, o candidato deverá entregar cópia dos seguintes documentos:
Curriculum vitae, CPF, RG, vínculo acadêmico com a Faculdade (histórico escolar) e uma
Exposição de Motivos da candidatura (máximo 1 página). Deverá, também, fornecer
endereço residencial, endereço eletrônico e um telefone para contato.
O processo seletivo consistirá na análise do Curriculum Vitae, Histórico Escolar ou Ficha do
Aluno e exposição de motivos, bem como em entrevista a ser realizadas nos dias 05 e
06/02/2019, no Conjunto Didático de Letras.
Todos os inscritos deverão apresentar-se para informações sobre as entrevistas no dia
05/02/2019, às 14 horas, na sala 102 do Prédio de Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, situado na Avenida Professor Luciano
Gualberto, 403, na Cidade Universitária.
Ao término do período da monitoria, o aluno deverá apresentar à FFLCH-USP, por
intermédio dos professores responsáveis, um relatório das atividades desenvolvidas.
Os professores responsáveis pela monitoria poderão, a qualquer tempo, solicitar a dispensa
do aluno monitor. A monitoria também cessará antes do prazo determinado, caso o aluno
manifeste, por escrito, seu desinteresse. Os alunos desligados serão substituídos pelos
nomes da lista de espera a ser divulgada no final do processo seletivo.
Casos omissos serão resolvidos pelos professores responsáveis.

