
  

 

Av. Prof. Lineu Prestes nº 159 - CCJ - Sala 05. Cidade 

Universitária, São Paulo-SP.  

CEP: 05508-000

 
Edital de inscrição- 

Vaga para monitor-bolsista de Espanhol  

 

 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

Estão abertas as inscrições para três vagas (e outras que forem surgindo) para 

monitor bolsista junto ao Centro de Línguas, área de Espanhol. 

 

Poderão candidatar-se à monitoria: 

 

Alunos Letras- da FFLCH/USP: aluno de graduação (a partir do 6º semestre do 

curso de Letras) ou de pós-graduação da Área de Língua Espanhola e Literaturas 

Espanhola e Hispano-Americana da FFLCH/USP.  

O monitor selecionado deverá ministrar aulas, confeccionar material didático para 

os cursos de espanhol (I, II, III, IV, V e outros que vierem a ser criados), participar 

de projeto de pesquisa, aplicar e corrigir provas aplicadas pelo Centro. 

 

 

Período de inscrição: de 10 de fevereiro a 02 de março de 2012. 

Local: Secretaria do Centro de Línguas, Casa da Cultura Japonesa, na Av. Prof. 

Lineu Prestes nº 159. 

 

Horários para Inscrição: 

- 2ªs a 5ªs feiras das 09h30 às 12h15 e das 13h45 às 17h 

- 6ºs feiras das 09h30 às 12h15 

 

Documentos necessários para inscrição: 



No ato da inscrição, o candidato deverá entregar cópia dos seguintes documentos: 

- Curriculum vitae (contendo experiência profissional e atividades acadêmicas); 

- Cópia do CPF; 

- Cópia do RG; 

- Comprovante de vínculo acadêmico com a Universidade de São Paulo (histórico 

escolar e declaração de matrícula do sistema Júpiter ou Janus). 

 

Critérios de seleção: 

-Análise de currículo;  

-Entrevista individual; 

 

Fases de seleção: 

-Período de inscrição: 10 de fevereiro a 02 de março de 2012. 

-Entrevista: 07 de março de 2012, às 10h00 

-Local onde acontecerão as entregas de currículos e as entrevistas: 

Secretaria do Centro de Línguas, Casa da Cultura Japonesa, na Av. Prof. Lineu 

Prestes nº 159. 

Os resultados serão publicados no site. 

 

Disposições finais: 

 Todos os documentos deverão ser entregues no prazo de inscrição. 

 Os candidatos serão convocados para entrevista na data estipulada no edital e 

entregar nesse dia o Plano de Aula em duas vias. 

 Não caberá recurso relativo aos processos de análise do currículo e entrevista. 

 O candidato que apresentar o currículo que não cumpra com os requisitos será 

automaticamente desclassificado. 

 


