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1) Referente ao item 3 – DA SELEÇÃO 

 

Onde se lê: 

3.1 A seleção será realizada em duas etapas. 

3.1.1 Prova teórica, que será composta por questões dissertativas. 

3.1.1.1 A prova teórica terá peso 7,0 (sete) na nota final. 

3.1.1.2 A prova teórica tem a realização prevista para 03/08/2021, às 8h30, no HRAC-USP. 

3.1.2 Arguição e análise do currículo documentado. 

3.1.2.1 A arguição curricular terá peso 3,0 (três) na nota final. 

3.1.2.2 A arguição curricular está prevista para acontecer no dia 03/08/2021, após o término da prova teórica. 

 

Leia-se: 

3.1 A seleção será realizada em duas etapas:  

3.1.1 Prova teórica, que será composta por questões dissertativas. 

3.1.1.1 A prova teórica terá peso 7,0 (sete) na nota final. 

3.1.1.2 A prova teórica tem a realização prevista para 03/08/2021, às 8h30, em formato online. 

3.1.1.3 A prova estará disponível na plataforma Moodle Extensão USP no dia 03/08/2021, às 8h30. Haverá 

um tempo máximo de 1 hora para a realização da prova, isto é, uma vez iniciada a prova, o candidato terá até 

1 hora ininterrupta para o seu término. O sistema encerrará a prova 1 hora após o login do candidato e todo 

o conteúdo digitado será enviado automaticamente para avaliação da banca. 

3.1.2 Arguição e análise do currículo documentado. 

3.1.2.1 A arguição curricular terá peso 3,0 (três) na nota final. 

3.1.2.2 A arguição curricular está prevista para acontecer no dia 03/08/2021, a partir das 14h. 

3.1.2.3 A análise e discussão do currículo documentado ocorrerá por videoconferência, utilizando-se a plataforma 

Google Meet, com salas individuais para cada candidato e duração de 15 minutos para cada análise. 

3.1.2.4 Os candidatos deverão encaminhar ao e-mail saac@usp.br cópia do currículo documentado, 

ou seja, acompanhado de cópias dos certificados mencionados no currículo, até o dia 02/08/2021. 

3.1.2.5 Para acesso ao Google Meet será necessário utilizar e-mail Google. A conferência será gravada. 

3.1.3 Orientações complementares sobre a seleção e os links de acesso à prova (Extensão USP) e à sala de 
videoconferência (Google Meet) serão enviados para o e-mail utilizado pelo candidato no ato da inscrição.  

 
 

Bauru, SP, 30 de julho de 2021. 


