EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES MONITORES PARA A 13ª FEIRA USP E AS
PROFISSÕES 2019 – EDIÇÃO CAPITAL – CAMPUS SÃO PAULO
EDITAL Nº 003 – ANO 2019

O presente edital trata do processo de seleção de 18 (dezoito) estudantes monitores (3 (três) de
cada curso), para a participação na 13ª FEIRA USP E AS PROFISSÕES 2019 – EDIÇÃO
CAPITAL – CAMPUS SÃO PAULO, a ser realizada nos dias 22 a 24 de agosto de 2019. Os
estudantes monitores desempenharão o trabalho de divulgação dos cursos da Escola de
Engenharia de Lorena, nos dias de realização do evento, assim como a preparação do espaço
físico (atividade que antecede o evento) e desmontagem do estande ao final. Poderão se inscrever
estudantes dos cursos de graduação em Engenharia Ambiental, Engenharia Bioquímica,
Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Física e Engenharia Química, da
Escola de Engenharia de Lorena – EEL/USP. Os estudantes selecionados deverão se apresentar na
EEL no dia 21 de agosto de 2019 (previsão de saída da Área I às 12h00), onde serão
transportados para o local de realização da Feira (Parque Cientec), em São Paulo – SP. No mesmo
dia, deverão montar os estandes da EEL/USP (COTEL e Graduação), atividade que antecede a
abertura da Feira para os visitantes e nos dias 22 a 24 de agosto de 2019, das 9h00 às 17h00,
divulgar os cursos oferecidos pela EEL, assim como auxiliar na organização do evento. O retorno
para Lorena está previsto para o dia 24 de agosto de 2019, após o término da Feira e
desmontagem dos estandes. Está sendo requisitado a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão um
auxílio a ser oferecido aos monitores no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a cada dia
trabalhado (PORTARIA PRCEU Nº 42, DE 15 DE MAIO DE 2015), sendo a PRCEU
responsável pela aprovação da quantidade de auxílios oferecidos. Os estudantes deverão
providenciar alojamento/estadia no período da Feira.
REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

Para inscrição no processo seletivo, o(a) candidato(a) deverá estar devidamente matriculado em
um dos cursos de Engenharia da EEL/USP e não possuir bolsa – auxílio na mesma modalidade
ofertada por este edital.
INSCRIÇÕES
1. Preenchimento do formulário digital – Link: https://forms.gle/jo5spmsQKtwX8iTh7
2. Inscrições no período de 14/06/2019 a 23/06/2019.
3. O Resultado da 1ª etapa será divulgado no dia 25/06/2019 a partir das 14h00.
4. A 2ª etapa da seleção será realizada entre os dias 27/06/2019 e 05/07/2019, de acordo com a
convocação do(a) respectivo(a) coordenador(a) do curso, responsável pela seleção (via e-mail). Atentar ao
local e horário das entrevistas no e-mail de convocação. A 2ª etapa consistirá de entrevista pessoal com os
candidatos aprovados na 1ª etapa. Os candidatos serão entrevistados por ordem de chegada.
5. Os candidatos aprovados serão notificados no dia 12/07/2019, via e-mail.
6. Em caso de desistências ou falta de interessados, os coordenadores poderão indicar os(as) alunos(as).
SELEÇÃO

A seleção será realizada pelos seguintes critérios:

1. Análise da ficha de inscrição: Pertinência das informações; participação em eventos similares;
participação em entidades acadêmicas.
2. Entrevista pessoal: Clareza na expressão oral; Pertinência das informações; Argumentação
consistente; Interlocução (ouvir e ser ouvido); Interatividade, cooperação e colaboração.
Área I
Estrada Municipal do Campinho, s/nº
CEP 12602-810 - Lorena - SP
Tel (12)3159-5000

EEL USP
www.eel.usp.br

Área II
Pólo Urbo-Industrial AI-6
CEP 12602-810 - Lorena - SP
Tel (12)3159-9900

CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Em caso de empate na 2ª etapa do processo seletivo, serão utilizados os seguintes critérios
de desempate:
1º - O candidato que tiver maior tempo de ingresso no curso.
2º - Ter participado de eventos de divulgação em edições da FEPUSP – Feira de Profissões
da USP.
3º - Ter participado de outros eventos/projetos relacionados à Comissão de Cultura e
Extensão.
Lorena, 13 de junho de 2019
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