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EDITAL DE SELEÇÃO CPq/FDRP 02/2014 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS PARA APOIO A  

GRUPOS DE PESQUISA (PROJETO 4)  

TEMA PARA 2014: MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEB SITE BILÍNGUE (PORTUGUÊS E 
INGLÊS) E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AOS GRUPOS DE PESQUISA. 

I – OBJETIVOS 

O objetivo da Pró-Reitoria de Pesquisa, ao apoiar a divulgação por web site das 
atividades científicas da USP, é promover a divulgação dos projetos em andamento na 
Universidade disseminando o conhecimento científico produzido nas Unidades, Institutos 
Especializados, Museus, Núcleos de Apoio à Pesquisa (NAPs), Centros de Pesquisa, Inovação 
e Divulgação (CEPID), Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT).  
 

II – ATIVIDADES E AVALIAÇÃO 

O aluno bolsista será responsável pela manutenção e atualização de Web Site 
bilíngüe (português e inglês) das atividades científicas da Faculdade de Direito de Ribeirão 
Preto e por auxiliar em eventos e atividades administrativas da Comissão de Pesquisa da 
referida Faculdade. As atividades deverão ser desenvolvidas cumprindo uma jornada de 20 
horas semanais. 

Ao final do estágio o aluno bolsista deverá apresentar relatório ao responsável pelo 
programa, descrevendo a evolução do trabalho.  

 

III – BOLSA 

A bolsa tem duração de seis meses e valor de R$682,49 mais vale transporte.  
 

IV – REQUISITOS 

Poderão concorrer à bolsa alunos de graduação regularmente matriculados na USP, 
que tenham: 

 bom desempenho acadêmico; 

 conhecimento do idioma inglês, comprovado por certificado de proficiência 
ou de estudos; 

 conhecimentos em informática. 
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V – INSCRIÇÕES 

No ato da inscrição deverão ser entregues os documentos descritos a seguir:  

 currículo do aluno; 

 certificado de proficiência ou de estudos do idioma inglês; 

 ficha de inscrição (Anexo I), disponibilizada no site da FDRP; 

 resumo escolar atualizado, incluindo reprovações (se houver). 

As inscrições deverão ser realizadas no período de 20 de julho a 20 de agosto de 
2014: 

 das 8h às 17h, no Apoio Acadêmico da FDRP, ou 

 pelo e-mail cpqfdrp@usp.br (digitalizar e enviar todos os documentos 
descritos neste item). 

 

VI – PROCESSO SELETIVO 

O processo de seleção realizar-se-á nas datas: 

 Seleção dos convocados para a entrevista: 25 de agosto de 2014. 

 Entrevista: 28 de agosto de 2014, a partir das 14 horas. 

 

VII – CRONOGRAMA 

1. Inscrições: de 20 de julho a 20 de agosto de 2014. 

2. Seleção: 25 de agosto de 2014. 

3. Entrevista: 28 de agosto de 2014, a partir das 14 horas. 

4. Divulgação do nome do aluno indicado à bolsa: 29 de agosto de 2014, no site da 
FDRP. 

 
 
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, 17.07.2014. 
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ANEXO I 
PROGRAMA BOLSA DE TREINAMENTO TÉCNICO PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E 

APOIO A GRUPOS DE PESQUISA 

TEMA PARA 2012-2013: APOIO À DIVULGAÇÃO POR WEB SITE DAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS 
DA USP 

 
 
 
FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Nome completo:       

Nº matrícula USP:       

Período: (   ) integral       (   ) matutino          (   ) diurno                                 

(   ) vespertino       (   ) noturno 

 

Curso/ Unidade:       

 

Conclusão do Curso (previsão) – mês e ano:      /      

 

Telefone (com): (   )     -     

Telefone (res): (   )      -      

Celular: (   )     -     

Endereço eletrônico:       

Data de nascimento (dia/mês/ano):   /  /     

 

 

 

 


