
 

 

EDITAL PRC 17/2009 

 

ABRE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE 

ALUNOS PARA O PROJETO DE EXTENSÃO 

“ATITUTE” , NO CAMPUS DE SÃO PAULO, DA 

UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO. 

 

 O Pró-Reitor Comunitário, no uso de suas 

atribuições previstas no artigo 29 do Estatuto da 

Universidade São Francisco e no inciso V do 

artigo 14 do Regulamento da Reitoria, baixa o 

seguinte  

 

 

EDITAL 

 

Artigo 1º Estão abertas, de 24 a 28 de abril de 2009, as inscrições de alunos de graduação da Universidade 

São Francisco, Campus de São Paulo, para participação como instrutor no “PROJETO ATITUDE”. 

 

Parágrafo único. O “PROJETO ATITUDE”, da Diretoria de Marketing e Relações Corporativas em parceria 

com a Pró-Reitoria Comunitária da Universidade São Francisco, tem como objetivo atender alunos do ensino 

médio de colégios estaduais para uma atuação mais consciente e socialmente responsável mediante: 

I. Informação sobre o processo de seleção do Programa PROUNI – Universidade para todos do Governo 

Federal; 

II. Divulgação dos cursos da Universidade São Francisco na rede pública.  

 

Artigo 2º Serão disponibilizadas 5 (cinco) vagas, sendo 2 (duas) vagas para o período da manhã, das 8h 

às 12h, 1 (uma) vaga para o período da tarde, das 13h às 17h, e 2 (duas) vagas para o período noturno, 

das 18h às 22h, para os cursos de graduação do Campus de São Paulo.  

 

Artigo 3º Cada aluno selecionado deverá cumprir uma carga horária total de 140 horas durante o período de 

realização do Projeto, a saber, de 11 de maio a 30 de junho de 2009, por 4 horas diárias, de segunda a 

sexta-feira.  

 

 Artigo 4º O aluno interessado deverá solicitar sua inscrição mediante requerimento protocolado na Central 

de Atendimento no Campus de São Paulo. 

 

Parágrafo único. São condições para a inscrição: 

I. apresentar a sua inscrição, via requerimento, na Central de Atendimento; 

II. estar matriculado no Campus de São Paulo. 



 

 

Continuação do Edital PRC 17/2009 

 

Artigo 5º São critérios de seleção: 

I. entrevista com a Pró-Reitoria Comunitária e Comunicação e Marketing (facilidade de falar em público e 

proatividade); 

II. disponibilidade de tempo durante o mês de maio e junho por 4 horas diárias. 

 

Parágrafo único. A seleção ocorrerá no dia 29 de abril de 2009, às 13 horas. 

 

Artigo 6º O resultado final da seleção será divulgado no dia 29 de abril de 2009, no quadro de avisos da 

Pró-Reitoria Comunitária do Campus São Paulo, a partir das 18h30. 

 

Artigo 7º Haverá um treinamento para formação de grupo multidisciplinar nos dias 4 e 5 de maio de 2009, 

das 13h às 17h, com a Pró-Reitoria Comunitária e Comunicação e Marketing.  

 

Artigo 8º Os alunos aprovados receberão certificado referente a todas as horas dedicadas ao projeto e as 

mesmas poderão convalidar atividades complementares, sendo descontadas horas caso o aluno não cumpra a 

carga horária proposta.  

 

Parágrafo único. Será disponibilizada uma “lista de ponto” para o controle de entrada e saída dos monitores, a 

qual deve ser assinada todos os dias durante o projeto.  

 

Artigo 9º A atividade será remunerada à razão de 50% de desconto na mensalidade do curso de graduação 

em que o aluno estiver matriculado, no período compreendido pelo mês de junho de 2009. 

 

Artigo 10. O Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Artigo 11. Dê-se ciência aos interessados. 

 

São Paulo, 23 de abril de 2009. 

 

 

Evandro Luis Amaral Ribeiro 

Pró-Reitor Comunitário da Universidade São Francisco  


