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BOLSA GRADUAÇÃO – PROCESSO SELETIVO – 08/2021 

O Escritório de Apoio à Pesquisa comunica a abertura de processo seletivo para a indicação de 
um bolsista para atuar sob orientação do Prof. Dr. José Dutra de Oliveira Neto junto ao Núcleo 
para o Desenvolvimento de Tecnologia e Ambientes Educacionais (NPT), aprovado pelo 
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; 

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 do wordpress , php e mysql 

 

2. VALOR E CARGA HORÁRIA:  

R$600,00 (seiscentos reais) mensais para o cumprimento da carga horária de 5 horas semanais. 
As atividades serão desenvolvidas totalmente online, inclusive reuniões semanais previstas com 
o coordenador com duração de até 60 minutos cada. 

 

3. VIGÊNCIA DA BOLSA: de 1/09/2021 a 15/12/2021 

 

4. ATIVIDADES 

- Manutenção do website do NPT.  

 

5. INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas mediante a entrega dos documentos abaixo relacionados como 
anexos de mensagem eletrônica enviado para o endereço apoiopq@fearp.usp.br, com o título 
BOLSA NPT 08/2021, no período de 28/07 a 15/08/2021. 
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- Currículo atualizado; 

- Histórico Escolar de Graduação com reprovações, se for o caso. Este item também se aplica 
aos alunos matriculados no primeiro semestre de seus cursos.  

 

6. SELEÇÃO 

A seleção será realizada por meio da análise dos documentos listados no item 5. 

 

7. RESULTADO 

O resultado será divulgado a partir do dia 18/08/2021, por meio de mensagem eletrônica 
enviada diretamente para os endereços pessoais utilizados pelos candidatos no momento da 
inscrição. 

8. IMPLEMENTAÇÃO 

O aluno indicado terá 24 horas para responder à mensagem eletrônica enviada para seu 
endereço pessoal contendo: 

a) Formulário de Inscrição, que deverá ser totalmente preenchido (inclusive com os dados 
bancários do aluno); 

b) Termo de Responsabilidade, sobre o qual o aluno deverá manifestar sua ciência e 
concordância textualmente no corpo da mensagem de resposta.     

  

9. INFORMAÇÕES 

Poderão ser obtidas por telefone (16) 3315-0675, de segunda a sexta–feira, das 8h30 às 17h30 
ou pelo endereço eletrônico apoiopq@fearp.usp.br.  

 


