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Edital ATAC-106-13-NUPPs-IC-Módulo de Segurança
Edital de abertura de inscrições para a contratação de 1 bolsista de Iniciação Científica, junto ao
(NUPPs) Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo.
Estarão abertas, no Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo na Rua
do Anfiteatro, 181, Colmeia, Favo 9, Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira, no período
de 8 a 28/10/2013, as inscrições para preenchimento de uma 1 vaga para bolsista de Iniciação
Científica, para participar do Módulo de Segurança na pesquisa “BRASIL, 25 ANOS DE
DEMOCRACIA – BALANÇO CRÍTICO: POLÍTICAS PÚBLICAS, INSTITUIÇÕES, SOCIEDADE CIVIL E
CULTURA POLÍTICA (1988/2013)”.
Poderão candidatar-se à bolsa os alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação de
Ciências Sociais, Relações Internacionais ou Gestão de Políticas Públicas que tenham completado,
pelo menos, quatro semestres do respectivo curso na Universidade de São Paulo e metade dos
créditos exigidos para a obtenção do diploma pela USP.
Os monitores selecionados serão remunerados mediante bolsa, cujo valor corresponde a R$
400,00 por 20 horas semanais trabalhadas, sem vínculo empregatício com a Unidade.
O valor constante neste edital foi fixado pelas disposições contidas na Portaria GR-5.435, de
21/12/2011 e Memorando Financeiro 045-2011, de 29/08/2011.
A vigência da bolsa será de seis meses, renováveis, automaticamente, por mais seis meses,
permitindo-se, todavia, que o aluno que já tenha exercido monitoria se candidate a novo processo
seletivo.
Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá encaminhar para o e-mail: nupps@usp.br ou
pessoalmente até às 10h do dia 28/10/2013, cópia dos documentos abaixo relacionados:
(1) histórico escolar;
(2) manifestação escrita (máximo de 3 parágrafos) de seu interesse nos temas da pesquisa;
(3) declaração de compromisso de disponibilidade de tempo para participar do projeto. Deverá,
também, entregar no dia da entrevista cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, e, ainda,
fornecer endereço residencial, endereço eletrônico e telefone para contato.
O processo seletivo será realizado em duas etapas:
1ª) Etapa: seleção dos candidatos a serem chamados para uma entrevista;
2ª) Etapa: as entrevistas serão classificatórias sendo obedecida ordem de prioridade.
Os interessados poderão acessar o texto do projeto de pesquisa, aprovado na recente competição
do Programa de Apoio à Pesquisa da Reitoria da USP, no site do núcleo:
http://nupps.usp.br/images/projeto.pdf ou na Secretaria do Núcleo.
Ao término do período da monitoria, o aluno deverá apresentar ao NUPPs, por intermédio de seu
professor responsável, um relatório das atividades desenvolvidas.
O professor responsável pela monitoria poderá, a qualquer tempo, solicitar a dispensa do aluno
monitor, mediante justificativa que deverá ser apreciada pelo Conselho do NUPPs.
A monitoria também cessará antes do prazo determinado caso o aluno manifeste, por escrito, seu
desinteresse.

