
Programa Aprender na Comunidade 2021

Edital nº 2 de seleção de bolsista para o projeto - Seleção para

Bolsa Remanescente

Academia USP para Agentes Públicos. Programa de Apoio à

Capacitação Permanente.

Prof. Dr. Nuno M. M. S. Coelho (Coordenador, FDRP

USP). Prof. Dr. Raul Miguel Freitas de Oliveira

(FDRP USP).

Pós-Doutorando Prof. Dr. Cezar Cardoso Neto (FDRP

USP). Prof. Dr. José Luiz Borges Horta

(UFMG). Prof. Dr. Antonio Sá da Silva

(UFBA).

Prof. Dr. Antonio Caeiro (Universidade Nova de Lisboa).

Prof.ª Ms. Selma Tomé (UEMG).

O projeto “Academia USP para Agentes Públicos. Programa de Apoio à Capacitação

Permanente", elaborado na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São

Paulo, foi contemplado pelo Programa Aprender na Comunidade – 2021, da Pró-Reitoria de

Graduação da Universidade de São Paulo. Nesta atual seleção, prevê-se a contratação de 1

(um) bolsista de graduação, por 2 (dois meses), de setembro a outubro, com o valor mensal de

400,00 (quatrocentos reais).

1. Resumo do projeto:

A proposta reúne ações em diferentes frentes, voltadas à capacitação do agente público, com



vistas ao aperfeiçoamento dos serviços públicos, da atividade administrativa, da gestão

pública e do processo legislativo em âmbito municipal.

2. Atividades Propostas

Preveem-se, nos meses restantes do projeto, em 2021:

- a oferta de 100 horas de cursos em vídeos gravados voltados aos agentes públicos, a

serem distribuídos de forma online, semanalmente;

- a publicação de seis artigos por mês em jornais de grande circulação nacional;

- a publicação de pelo menos um artigo científico em revista voltada para o público de

agentes públicos;

- divulgações em redes sociais.

3. Bolsa De Graduação

Será concedida 1 (uma) bolsa para aluno(a) de graduação, até o fim do projeto, em outubro,

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, no período de 02 (dois) meses no ano de

2021 (setembro e outubro).

4. Atividades Do Bolsista:

Além da participação em reuniões semanais para planejamento, execução e coordenação,

caberá de forma específica a este bolsista:

- colaborar na supervisão de todas as atividades.

- colaborar na elaboração de conteúdos escritos a serem disponibilizados.

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

Mês Produção Publicação Publicaçõe Finalização Avaliação

de Cursos de artigos s em redes do artigo

em vídeos em jornais sociais e científico

e revistas circulação

de ampla dos vídeos

circulação



1 x x x

2 x x x x x

6. Inscrições dos Bolsistas:

As inscrições para esse processo seletivo devem ser feitas de 30/08/2021 até as 12h do dia

01/09/2021.

Os alunos interessados deverão enviar no momento de sua inscrição:

1. Nome completo

2. Número USP

3. Breve currículo (máximo de uma página)

Os bolsistas precisam ser alunos de graduação da Universidade de São Paulo, regularmente

matriculados e cursando disciplinas.

As inscrições deverão ser enviadas pelo seguinte formulário:

https://forms.gle/EsNJXXreBkoswV3r9

Eventuais dúvidas, poderão ser esclarecidas pelo seguinte e-mail: projus@usp.br

Não serão aceitas inscrições fora do período.

7. Da avaliação e resultado:

As inscrições serão avaliadas e os bolsistas selecionados por meio de comissão de

avaliação composta pelos membros participantes desse projeto.

A classificação final dar-se-á pelas notas atribuídas às cartas de motivação.

O resultado será divulgado por e-mail, no mesmo dia do fim da inscrição.

mailto:projus@usp.br

