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PRÓ- REITORIA 

DE EXTENSÃO E CULTURA 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 

PROCESSO SELETIVO DE MONITORES PARA ATUAR NO PROJETO  

“NÚCLEO DE FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL NA ZONA LESTE”  

 

EDITAL PROEC Nº 195 DE 04/05/2016  
 

A Universidade Federal de São Paulo, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), torna público 

o edital Nº195 de 04/05/2016 - de abertura das inscrições destinadas a selecionar recursos humanos para 

monitor de curso de extensão do projeto “Núcleo de Formação Sociocultural na Zona Leste”. 

 

1 – Das disposições preliminares   

 
1.1 - Constitui objeto do presente Edital, a seleção de recursos humanos para atuar como monitor de curso de 

extensão no projeto “Núcleo de Formação Sociocultural na Zona Leste”, que visa fomentar práticas e gestão de 

políticas culturais, criando metodologias de desenvolvimento de diálogos permanentes com grupos culturais, 

gestores públicos e privados, entidades socioculturais, orientando-os para o seu empoderamento no exercício 

de sua profissão. 

2 – Cargos 

 

Qtde. 
Vagas 

Cargo/Função 
Cursos/ Carga 

Horária 
Público Alvo do Curso 

Cargo/Função  
Valor Mensal da 

Bolsa 

Previsão 
de 

Trabalho 

Prazo de 
Execução 

1 
 

Monitor 
 

Figurino / 48h 

 
Comunidade Geral 

Região da Zona Leste 
de São Paulo 

 

 
R$ 1.500,00 

 
4 meses 2016/2017 

Qtde. 
Vagas 

Cargo/Função 
Cursos/ Carga 

Horária 
Público Alvo do Curso 

Cargo/Função  
Valor Mensal da 

Bolsa 

Previsão 
de 

Trabalho 

Prazo de 
Execução 

1 
 

Monitor  
 

Iluminação / 48h 
Jovens e 

Profissionais Atuantes 
R$ 1.500,00 4 meses 

 
 

2016/2017 
 
 

http://www.unifesp.br/reitoria/proex
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3 -  Perfil desejado para todos os cursos 

3.1 -  Perfil Geral: 

 

3.1.1 - Dispor de 12 (doze) horas semanais para dedicação ao projeto. 

3.1.2 - Ter concluído o curso superior ou pós-graduação na área específica. 

3.1.3 - Residir, preferencialmente, na Zona Leste do município de São Paulo. 

3.1.4 - Ter experiência em atuação junto à comunidade alvo em situação de vulnerabilidade social. 

3.2 -  Perfil Específico:  

 

Monitor Noções Básicas Titulação / Experiência  Público Destinado 

Figurino 
Em História da Moda, História 

do Figurino e História do 
Teatro. 

Graduação e/ou Pós-Graduação em:  

- Artes; Ciências Sociais; 

- Designer de Moda; Filosofia; 

- História da Arte; História ou Moda. 

Comunidade em 
Geral 

Monitor Noções Básicas Titulação / Experiência  Público Destinado 

Iluminação 
Conhecimento teórico e 

técnico em Iluminação Cênica. 

Graduação e/ou Pós-Graduação em 

qualquer área e experiência 

comprovada de 6 (seis) meses ou 1 

(uma) montagem teatral. 

Jovens e 
Profissionais 

Atuantes 

 

4 – Ementas  
 

 

Monitor Ementa 

Figurino 
Visa capacitar jovens interessados no universo profissional do figurino. 
Qualificação na qual o aprendiz recebe noções básicas do saber fazer. 

Iluminação 

Este curso pretende apresentar uma visão geral da iluminação cênica, 
introduzindo o histórico, o desenvolvimento dos equipamentos e das 
lâmpadas. Trabalhará os conceitos de temperatura, cor; bem como 
introduzirá as características da luz e da física óptica. Tem como objetivo 
promover conhecimento teórico e prático sobre a eletricidade básica e as 
diferenças entre equipamentos de uso profissional nas categorias 
analógicas e digitais, operação e montagem com vistas a iluminação de 
espetáculos e eventos.  

 

 

 

 

http://www.unifesp.br/reitoria/proex
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5 – Atividades 

 

5.1 Descrição das atividades gerais que serão desempenhadas pelos bolsistas durante o desenvolvimento do 

projeto: 

 

5.1.1 - Atuar como monitor no curso selecionado. 

5.1.2 - Participar do planejamento da logística para efetivação dos cursos e oficinas. 

5.1.3 - Organização e elaboração de relatórios. 

 

 

6 – Das inscrições 
 

6.1 – As inscrições ocorrerão no período de 23 de maio até 10 de junho de 2016.  

 

6.2 – As inscrições serão recebidas, exclusivamente, pelo endereço eletrônico:  

  

a) Curso de Figurino – figurino@unifesp.br 

  

b) Curso de Iluminação – iluminacao@unifesp.br 

 

No período de 23 de maio de 2016 até as 08 horas do dia 10 de junho de 2016, observado o horário oficial 

de Brasília (DF).  

 

6.2.1 – Serão INDEFERIDAS, automaticamente, as inscrições realizadas após as 08 horas do dia 10 

de junho de 2016. 

 

6.3 – A PROEC não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros 

fatores que impossibilitem a transferência de dados.   

 

6.4 – O solicitante deverá utilizar exclusivamente o modelo de PLANO DE ENSINO - (ANEXO I) 

 

6.5 – Compõem a documentação necessária para a realização da inscrição:  

 

a) o currículo (caso tenha currículo Lattes, este poderá ser enviado em formato reduzido);  

 

b) o plano de ensino.  

 

Que devem ser enviados para o endereço eletrônico correspondente ao curso de interesse (de acordo 

com o item 6.2) no período disponível para a inscrição, todos em formato PDF. 

 

6.6.1 – No campo ASSUNTO da mensagem, o candidato deverá identificar o CARGO/FUNÇÃO e o 

CURSO de sua pretensão. 

http://www.unifesp.br/reitoria/proex
mailto:figurino@unifesp.br
mailto:iluminacao@unifesp.br
http://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/processo_seletivo/Editais_2016/edital%20195/ANEXO%20I%20-%20Roteiro%20para%20plano%20de%20ensino.pdf
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6.6 – O envio da solicitação de inscrição fora do período, bem como a ausência de qualquer documento 

solicitado e/ou a utilização de outros modelos de plano de ensino, que não os descritos no presente Edital, 

acarretará no INDEFERIMENTO da inscrição.  

 

Parágrafo único: Não será permitida a alteração e/ou complementação da documentação após a submissão do 

pedido de inscrição, ainda que dentro do prazo, em nenhuma hipótese. 

 

6.7 - Não serão aproveitados currículos ou documentos apresentados em processos seletivos anteriores. 

 

7 - Da avaliação e seleção dos currículos e planos de ensino 
 

7.1 – Os currículos e planos de ensino inscritos serão avaliados e selecionados por uma Comissão de Seleção 

designada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UNIFESP. 

 

7.2 – Os planos de ensino serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:  

 

I – PESO 4 - Coerência do plano de ensino com o projeto e ementa específica para o curso (impacto na 

comunidade alvo, contribuição para a cultura brasileira, originalidade, visibilidade e repercussão); 

 

II – PESO 3 - Qualidade técnica do projeto (consistência das informações, exequibilidade, baixo custo e 

orçamento, redação do projeto - qualidade do texto e registro linguístico adequado, conforme as normas 

vigentes da língua portuguesa); 

 

III – PESO 3 - Aspectos sociais do projeto e processos (participação da comunidade universitária e da 

comunidade do entorno das futuras instalações do Instituto das Cidades – Campus Zona Leste 

(planejado), acessibilidade/democratização do acesso ao/s resultados almejados pelo projeto, além de, 

outras contrapartidas sociais). 

 

7.3 – Ao final da avaliação, a comissão atribuirá a cada plano de ensino uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez), 

conforme os critérios acima, classificando, assim, as propostas aprovadas. 

 

7.4 – A classificação será em ordem decrescente, considerando a nota final recebida pelo plano de ensino.  

 

7.5 – Os planos de ensino com pontuação inferior a 6 (seis) não serão classificados. 

 

Parágrafo único: Em caso de empate na classificação, será priorizado o plano de ensino que obtiver maior 

pontuação no critério de maior peso, item I deste artigo. Persistindo o empate, a Comissão de Seleção para o 

Edital PROEC 195/2016, reserva-se o direito de definir um novo critério de desempate. A persistir o empate, 

uma nova Comissão de Seleção será indicada pela PROEC. 

 

http://www.unifesp.br/reitoria/proex
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8 - Do processo de seleção 

8.1 - O processo de seleção consistirá em duas fases (ambas classificatórias e eliminatórias): 

8.2 - Primeira Fase: avaliação e seleção dos currículos e planos de ensino (de acordo com os critérios 

estipulados no item 7);  

8.3 - Segunda Fase: entrevista dos candidatos aprovados na primeira fase com a Comissão de Seleção 

formada para o presente Edital (de acordo com o item 7.1). 

  

9 – Da publicação dos resultados    

 

9.1 – As publicações dos resultados de todas as fases do processo seletivo deste Edital serão disponibilizadas 

no endereço eletrônico da PROEC: http://www.unifesp.br/reitoria/proex/ até as 16 horas da data indicada na 

cronologia do processo de seleção (de acordo com o item 13). 

 

9.2 – A Comissão de Seleção para o Edital PROEC 195/2016 reserva-se o direito de prorrogar a divulgação 

dos resultados deste Edital de acordo com a quantidade de candidatos inscritos.  

 

 

10 – Dos recursos 

 

10.1 – Os recursos referentes aos resultados do deferimento da inscrição e do resultado da primeira e 

segunda fases do processo de seleção deste Edital, deverão ser enviados para o endereço eletrônico 

correspondente ao curso de interesse (de acordo como item 6.2) em até 02 (dois) dias úteis a partir da data 

de divulgação de cada resultado. A justificativa e argumentação deve ser sucinta e direta, com um limite de até 

2800 caracteres.  

 

10.2 - Os recursos serão avaliados pela Comissão de Seleção para o Edital PROEC 195/2016 e o resultado 

será disponibilizado no endereço eletrônico PROEC: http://www.unifesp.br/reitoria/proex/ 

 

Parágrafo único: Não caberá recurso para o resultado extraído do parecer da Comissão de Seleção. 

 

11 - Da formação de cadastro reserva 

 11.1 - Os candidatos não selecionados para as vagas disponibilizadas, mas considerados aptos, comporão o 

cadastro reserva para possíveis contatos. 

 

 

http://www.unifesp.br/reitoria/proex
http://www.unifesp.br/reitoria/proex/
http://www.unifesp.br/reitoria/proex/
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12 - Da validade do processo seletivo 

 12.1 -  O presente processo seletivo será válido por 6 (seis) meses. 

 

13 - Da cronologia do processo de seleção 

13.1 - Período de inscrição:  do dia 23 de maio de 2016 até as 08 horas do dia 10 de junho de 2016; 

13.2 – Divulgação das Inscrições Deferidas (www.unifesp.br/reitoria/proex/): 17/06/2016 (até as 16horas); 

13.3 - Primeira Fase -  Avaliação e Seleção dos Currículos e Planos de Ensino: de 20/06/2016 a 24/06/2016; 

13.4 -  Divulgação dos candidatos aprovados na primeira fase e convocação para as entrevistas 

(www.unifesp.br/reitoria/proex/): 27/06/2016 (até as 16horas); 

13.5 - Segunda Fase – Entrevistas: 29/06/2016 e 30/06/2016; 

13.6 - Divulgação dos candidatos aprovados na segunda fase (www.unifesp.br/reitoria/proex/): 05/07/2016 (até as 

16horas). 

13.7 - Todas as divulgações, incluindo as informações dos itens: 13.2; 13.4; 13.6, serão disponibilizadas no 

Portal da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de São Paulo – PROEC-UNIFESP 

www.unifesp.br/reitoria/proex/ cabendo aos candidatos a inteira responsabilidade de informar-se e 

acompanhar as mesmas. 
 

13.7 – A cronologia do processo de seleção poderá sofrer alterações de acordo com o número de 

candidatos inscritos. 

 

14 – Local previsto para a realização das atividades 

  

14.1 - As atividades estão previstas para ocorrer nas edificações do Campus Zona Leste (planejado): Avenida 

Jacu-Pêssego/Estrada do Pêssego, 2630 - Itaquera (Zona Leste), São Paulo - SP. CEP 08260-001. 

(http://www.unifesp.br/campus/zonaleste/) 

 

 

15 – Das disposições finais   

 

15.1 – As informações prestadas, bem como a documentação apresentada, será de inteira responsabilidade do 

solicitante.   

15.1.1 - Não serão fornecidas informações por telefone. 

 

http://www.unifesp.br/reitoria/proex
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15.1.2 – TODAS as informações serão publicadas no endereço eletrônico da PROEC: 

http://www.unifesp.br/reitoria/proex/  

15.2 – À Comissão de Seleção para o Edital PROEC 195/2016 reserva-se o direito de resolver os casos 

omissos e as situações não previstas no presente Edital.   

15.3 - A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por 

motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de 

qualquer natureza. 

 

15.4 – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

São Paulo, 04 de maio de 2016.  

 

 

 

 

PROF.ª M.ª RAQUEL DE AGUIAR FURUIE 

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO E CULTURA  

EM EXERCÍCIO 

 

 

 

http://www.unifesp.br/reitoria/proex
http://www.unifesp.br/reitoria/proex/
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ANEXO I  
 
 

Roteiro para Plano de Ensino 
 
 
 
1. Objetivo geral: projeta resultado geral relativo a execução de conteúdos e procedimentos. 
 

 

2. Objetivos específicos: resultados esperados.  

 
 
3.  Conteúdo: conteúdos programados para as aulas (com duração de 3h por encontro/semanal) organizados 
em tópicos. 
 

 

4. Desenvolvimento do tema: descrição da abordagem teórica e prática do tema.  

 

 

5. Recursos didáticos: quadro, giz, retroprojetor e fontes histórico-escolares (filme, música, quadrinhos etc.) 

 
 
6. Avaliação: pode ser realizada com diferentes propósitos (diagnóstica, formativa e somativa). Discriminar, 
com base nos objetivos estabelecidos para a aula. 

 

atividades (ex: respostas às perguntas-problema ao final da aula, discussão de roteiro, compreensão de 

gravuras, trabalho com documentos etc.) 

critérios (adotados para avaliação das atividades). 

 

 

7. Referências: indicar todas as referências consultadas para o planejamento das aulas dividindo-as entre 
básica e complementar. 

 

 

http://www.unifesp.br/reitoria/proex

