EDITAL PARA SELEÇÃO DE MONITOR
ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DO DEPARTAMENTO DE ASTRONOMIA
2º SEMESTRE DE 2019

A Comissão de Cultura e Extensão Universitária do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências
Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG/USP), torna público o presente Edital visando à
seleção de candidato à vaga para 01 monitor bolsista, com direito a remuneração, para as atividades
de divulgação científica do Departamento de Astronomia referente ao 2º Semestre de 2019.

INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas de 17 a 24 de julho de 2019, na Secretaria da Comissão de Cultura
e Extensão Universitária do IAG/USP, localizado no Serviço de Apoio Acadêmico, na Rua do Matão,
1226 – Cidade Universitária – São Paulo, Prédio Adm, Sala 303, mediante preenchimento de formulário
específico.
No ato da inscrição, é necessária a apresentação dos seguintes documentos:
a) Histórico escolar (emitido pelos sistemas Júpiter/Janus ou pelas
Graduação/Pós-Graduação);
b) Currículo atualizado.
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REQUISITOS DO MONITOR
Poderão candidatar-se às atividades de divulgação científica:
1. Alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação desta
Universidade;
2. Ter cursado alguma disciplina de astronomia básica na graduação ou pós-graduação;
3. Ter comprovada experiência com atendimento ao público (essa experiência poderá ser
adquirida com a participação voluntária no programa em pelo menos três sessões).
É vedado o acúmulo da bolsa de monitoria (receber remuneração) com outra institucional/USP.

DURAÇÃO DA MONITORIA
As atividades de divulgação científica terão a duração de no máximo 4 (quatro) meses (agosto a
novembro) e há 1 (uma) bolsa disponível para o referido processo seletivo.
O valor mensal da bolsa é de até R$ 400,00 (quatrocentos reais), proporcionalmente ao
desenvolvimento de 32 horas de atividades mensais (máximo de horas permitidas pelo Instituto).
O monitor está obrigado à prestação de até 8 (oito) horas de atividades semanais e ficará sob a
orientação e responsabilidade do coordenador da atividade de divulgação científica do Departamento
de Astronomia.

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
As atividades a serem desenvolvidas pelo monitor consistirão nas atividades regulares de divulgação
científica do Departamento de Astronomia, que são: atendimento a grupos escolares e em geral,
realização de palestras, organização das observações noturnas e preparação de material didático.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A seleção dos monitores será realizada pela Comissão de Cultura e Extensão Universitária e consistirá
na análise curricular dos monitores, ouvido o coordenador da atividade de divulgação científica do
Departamento de Astronomia. A designação do monitor será de competência da Diretoria do Instituto.
O processo de seleção e designação do monitor será concluído até o final do mês de julho de 2019,
mediante divulgação do resultado via mensagem eletrônica aos candidatos inscritos e cartaz afixado
no quadro de avisos do Departamento de Astronomia.
Será confeccionada uma lista de espera para possíveis substituições durante todo o semestre corrente.

ENCERRAMENTO DA MONITORIA
Ao final do período, o monitor deverá apresentar relatório completo de suas atividades, com avaliação
do coordenador responsável, que deverá ser apreciado pela Comissão de Cultura e Extensão
Universitária e enviado à Diretoria do Instituto.

