SELEÇÃO DE BOLSISTA DE ATIVIDADE DE CULTURA E EXTENSÃO
Bolsa de monitoria para aluno de graduação para desenvolver atividades de
cultura e extensão junto ao projeto “Museu de Computação na Pós-Pandemia:
Reabertura e Reorganização” – vinculado ao Edital CCEx/ICMC/
USP – 001/2022 do Programa “Incentivo às Atividades de Extensão”
Jornada: 20 horas semanais (INÍCIO IMEDIATO)
Valor da Bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais)
Duração: 11 meses de 16/05/2022 a 31/03/2023
Requisitos:
1) Estar regularmente matriculado em curso de graduação (o candidato deverá ter
cursado os dois primeiros períodos do curso) ou em programa de pós-graduação da
USP.
2) Apresentar bom desempenho acadêmico.
3) Cumprir as atividades propostas no projeto pelo orientador.
4) Respeitar o cronograma de execução do projeto.
5) Cumprir a quantidade de horas dedicadas ao projeto.
6) Não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas.
7) Não acumular o recebimento de bolsas, exceto apoios e auxílios da SAS-USP, no
período de vigência.
8) Fazer referência à condição de bolsista da USP nas publicações, trabalhos
apresentados e quaisquer outros meios de divulgação dos resultados do projeto.
9) Desejável: conhecimentos de ferramentas para edição de vídeo, construção de
páginas web (por exemplo, google sites) e outros conhecimentos em informática.
10) Apresentar relatório de atividades ao final do projeto ao orientador para sua
revisão, o qual deve ser apreciado pela CCEx e, em seguida, comunicado no CTA.
Atividades a serem realizadas:
● Manutenção do Museu de Computação aberto através do atendimento presencial,
durante horário de funcionamento do Museu, seguindo cronograma estabelecido
em comum acordo com a curadoria do Museu.
● Preparação e atualização de conteúdos sobre o acervo para divulgação nas
mídias sociais do Museu de Computação.
● Recebimento e cadastro de peças doadas.
● Auxiliar na preparação das peças e demais demandas para as exposições
realizadas no recinto do Museu de Computação.
Interessados deverão encaminhar Currículo e Histórico Escolar atualizado para o e-mail
do coordenador do projeto, prof. Claudio Toledo (claudio@icmc.usp.br), com o
Assunto: “Seleção de Bolsista Projeto CCEx”, até o dia 03/05/2022.

